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PARADICSOMMADARAK HAZÁJÁBAN
2011 és 2014 között egy amerikai könyvkiadó megbízásából az Új-Guinea madarait bemutató
határozókönyv második kiadásához készítettem illusztrációkat. Néhány hiányzó sirály- és csérfaj,
valamint nyolc képtáblán szereplő 46 partimadárfaj után felkértek a legérdekesebb madárcsoport,
a paradicsommadarak megfestésére.

VELEBIT „ÁRVÁJA”
A horvátországi Velebit hegységben van a Föld 14. legmélyebb barlangrendszere, a Lukina jama–Trojama. Az 1431 méter mély barlangrendszernek gazdag faunája van; 54 állatfajt – s ezek között 32 kimondott barlanglakót – fedeztek föl eddig a kutatók.
A legnagyobb entomológiai szenzációt egy parányi, jelentéktelen kinézetű árvaszúnyog okozta, mely 2010-ben került a barlangi rovarászok kezére. Pontos meghatározása és rendszerbe sorolása – aprólékos boncolással és DNS-vizsgálatokkal – majdnem hat évet vett
igénybe.
Az újonnan leírt faj a Troglocladius hajdi nevet kapta. Neve első részének jelentése „barlangi árvaszúnyog”, a második pedig a helyi népmesék egyik boszorkányának köszönhető. A Chironomidae családba sorolt röpképes rovar megcáfolta azt a felvetést, hogy a barlangi
állatok között csak a denevérek képesek a teljes sötétségben való repülésre. Most bebizonyosodott, hogy a Lukina jama mélyén, az örök
sötétben bizony él egy rovar, mely repülni tud. Igazi barlanglakó: szinte teljesen pigmentmentes, feltehetően vak, viszont hosszú lábaival a koromsötétben tapogatódzva tájékozódhat. Jól fejlett szárnyai alkalmasak a repülésre. Fejletlen szájszervei alapján feltételezhető,
hogy a felnőtt rovar nem táplálkozik. Ráadásul az eddig begyűjtött, tucatnyinál alig több példány egytől egyig nőstény, így vélhetően
szűznemzéssel szaporodik. Sajnos lárvák vagy bábok ez ideig nem kerültek kézre.
A lelőhelyek (az egyik 800, a másik 980 méteres mélységben) körülményei megfelelőek az árvaszúnyog számára: a hőmérséklet soha
nem száll fagypont alá, s a lárvák számára van elegendő víz is.
DR. HANGAY GYÖRGY

Fotó: Shutterstock

Fotó: Shutterstock

ÁZSIA CSÍKOS MACSKÁI
Az utóbbi évek kutatásai kiderítették, hogy a tigris egykori, a
Kaspi-tengertől Szibériáig és Dél-, Délkelet-Ázsiáig húzódó élőhelyének 93 százalékáról kipusztult, megmaradt állománya pedig felaprózódott. A világ tigrisállományának hetven százaléka
ma Indiában él, annak ellenére, hogy az ország népessége
1,2 milliárd. Sőt, a védelemnek köszönhetően
a csíkos macskák száma folyamatosan
növekszik; 2006-ban mindössze 1411-re,
míg 2016-ban már 2226-ra
becsülték az állományukat
az indiai szubkontinensen.
A Természetvédelmi
Világalap
(WWF)
szerint a tigrisek
állománya más országokban is emelkedőben van, ma 3890
egyed él egész Ázsiában,
de 2022-re akár hatezren
is lehetnek. Ám az örömbe üröm is vegyül, a
dél-kínai tigris megmentésére már nagyon kicsi az
esély. (Forrás: Wildlife Conservation)

A tengelic nyerte el 2017-re az év madara címet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) internetes szavazásán, ezért a szervezet ennek a madárnak, illetve élőhelyének védelmével foglalkozik kiemelten a jövő évben. A szavazáson a
tengelicre 5 445, az erdei fülesbagolyra 4 446, míg a házi verébre
2 632 voks érkezett. (Forrás: MME-MTI)

A címoldalon ázsiai oroszlán (Fotó: Shutterstock). Következő lapszámunkat október 27-től keresse az újságárusoknál!
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A kiadvány megjelenését támogatja a Nemzeti Kulturális Alap.

Raggi-paradicsommadarak násztánca (a szerző olajfestménye)
Nehezen sikerült a lombozatban találni egy ablakot, ahol ráláthattam
a madarakra. A festményen idealizáltam a látványt, ennyire tisztán a
terepen nem láttam őket.

H

ét képtáblán összesen 32 fajt kellett ábrázolnom (a varjakhoz nagyon hasonló Manucodia-fajokat más készítette). Teljesen ismeretlenül merültem el a témában,
s ekkor döbbentem rá, mennyire változatos és csodálatos
fajok is a paradicsommadarak. Mivel sem állatkertben, sem
vadon nem láttam még ilyen szárnyasokat, az internetről
gyűjtöttem referenciát a munkához. Szerencsémre a National Geographic egy kutatócsoportja épp akkor jelentetett
meg egy, a világ összes paradicsommadár-faját bemutató
könyvet és DVD-t, valamint a honlapjukra videók sokaságát

töltötték föl. Ezenkívül a Bécsi Természettudományi Múzeum madárgyűjteményében 25 faj preparált példányát sikerült tanulmányoznom, ami szintén hatalmas segítség volt
számomra. Sőt, a gyűjteményben kisebb felfedezést is
tettem: a Foja-paradicsommadarat (Parotia berlepschi) csak
múzeumi példányok alapján ismerték sokáig, mindössze néhány éve találták meg élőhelyüket az elszigetelt Foja-hegységben. Eddig összesen nyolc múzeumi példány volt ismert,
de itt, Bécsben megtaláltam a kilencediket, mely tévesen a
hozzá nagyon hasonló Karola-paradicsommadárként (Paro3

tia carolae) volt meghatározva. A képtáblák megtervezése
jelentette a legnagyobb kihívást, mivel a legtöbb faj hímjét
változatos dísztollak teszik különlegessé. Úgy kellett a madáralakokat elhelyeznem egy-egy oldalon, hogy ezek a tollnyúlványok is mind elférjenek. Egy tábla körülbelül 8-10 nap
alatt készült el.

TALÁLKOZÁS A MADÁRFESTÉS DOYENJÉVEL
A munka végeztével, 2014 februárjában a könyv szerzője,
Thane Pratt fölvetette egy pápua új-guineai expedíció lehetőségét. Az egy hónapos kutatóutat az amerikai Bishop
Múzeum és a Pápua Nemzeti Múzeum közösen szervezte,
célja a fővároshoz közeli, 96 km hosszú turistaösvény, a Kokoda Track mentén előforduló tájidegen állat- és növényfajok felmérése volt. A hat hét múlva, március közepén induló

az első paradicsommadarat, a Viktória-paradicsommadarat
(Ptiloris victoriae), valamint nagy örömömre egy kacsacsőrű
emlőst. Az egyik este pedig az itt élő természetfestő, William
T. Cooper vendégei voltunk. Munkásságát már régóta ismertem és csodáltam, ezért hihetetlen élmény volt számomra az
otthonában találkozni vele és a műtermét megtekinteni. Egy
év múlva megdöbbenve értesültem hirtelen bekövetkezett
haláláról. Találkozásunk emlékét és az általa dedikált könyvét
nagy becsben tartom. (William T. Cooper munkásságáról a
2015/6. számunkban írtunk.)

Stefánia-paradicsomszarka (a szerző olajfestménye)
Ennyire jól nem sikerült ennek a madárnak a hímjeit terepen megfigyelnem,
még a távcsövet sem tudtam rájuk emelni, olyan félénkek voltak. A fotósokkal
szembeni nagy előnyöm, hogy ennek ellenére is készülhetett kép róla.

FRONTVONALON GYALOGOLVA
Új-Guinea szigetén két ország osztozik. A nyugati fele Indonéziához tartozik, a keleti pedig Pápua Új-Guineához. Ennek
fővárosa Port Moresby, ahol találkoztunk az expedíció vezetőivel, a Bishop Múzeumból Allen Allisonnal és az angol Oliver Tallowinnal. Néhány napot töltöttünk itt, mire a teljes legénység és felszerelés összeállt, majd átrepültünk egy kisebb
városba, Popondettába. Innen néhány órás, teherautón való
zötykölődés után érkeztünk meg Kokoda faluba, ahonnan az
ösvény indul. A 96 km-es utat a főleg ausztrál turisták átlagosan 6–12 nap alatt teszik meg. E terület a II. világháborúban
fontos frontvonal volt, az ausztrál csapatok itt tartóztatták
fel az északról előrenyomuló japán haderőt, mely a fővárost
próbálta elfoglalni. A körülbelül egy évig tartó harcok alatt
mintegy tízezer katona halt meg. A mai napig lehet fegyvereket, lőszereket, gránátokat, sőt csontokat is találni az ösvény
Az első táborunk melletti virágzó fákat látogatta a Rosenbergmézevő. Nagyon gyakori volt; a tojók sokkal egyszerűbb színezetűek.

Thane Pratt-tel és egyik helyi segítőnkkel
Kagi faluban

expedícióhoz csatlakozhattam, s ezt a lehetőséget nem tudtam visszautasítani. Alig több mint egy hónapom maradt a
fölkészülésre, az oltások, gyógyszerek, vízum, felszerelés
beszerzésére. Az Ausztrália észak-keleti csücskében lévő
Cairns városba repültem, itt találkoztam Thane-nel. Volt
néhány napunk, mielőtt átrepültünk Pápua Új-Guineába,
ezt madarászattal töltöttük. Már itt sikerült megfigyelnem
Fotók: Kókay Szabolcs

Egy tudományra új Papuascincus szkinkfaj
(terepi vázlat)

mentén. Mi hosszabb pihenőket iktattunk be, a főbb élőhelyeket alaposabban tanulmányoztuk, így nyújtottuk egy hónaposra a túrát. A tájidegen fajok mellett kutatócsoportunk a
kétéltű- és hüllőfajokra koncentrált; összesen hat új fajt találtak, köztük egy szkinkfajt (Prasinohema sp.) is, melynek vére
nem vasat, hanem rezet tartalmaz, ezért zöld színű.
Én az időmet festéssel, vázlatok és fotók készítésével töltöttem. Elsősorban a paradicsommadarakra koncentráltam,
összesen tíz fajt sikerült megfigyelnem. Nem szerettem volna, hogy a festés rovására elkapjon a madarászat láza, ezért
határozókönyvet nem is vittem magammal (az általam is illusztrált 2. kiadás akkor még meg sem jelent). Így viszont nagyon különleges élményt okozott, mikor számomra teljesen
ismeretlen madarak kerültek a távcsövem elé. Első állomáshelyünket, az 1300 méter magasan lévő Isurava falut egynapi
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gyaloglás után, estére értük el. Itt egy teljes hetet töltöttünk.
A környéket bejárva a viszonylag alacsonyabb magasságban előforduló madarakat tudtuk megfigyelni. A falu vezetője segítségünkre volt, nagyon jól ismerte a környék élővilágát. A galléros paradicsombanka (Cicinnurus magnificus)
és a Heléna-paradicsommadár (Parotia helenae) tánchelyét
meg is mutatta; ezeknél – rögtönzött lesekben ülve – több
órát töltöttem el, kisebb-nagyobb szerencsével. Valószínűleg
e kora tavaszi időszak nem volt a legjobb a násztevékenység szempontjából, csak a paradicsombanka táncát sikerült
megfigyelnem. A szóban forgó tánchelyeket a hím madarak
akkurátusan kitisztítják: egy körülbelül szobányi területről
az összes lehullott levelet eltávolítják. Több, földön táplálkozó
galambfaj is előszeretettel látogatta meg az említett részeket,
így titokban sikerült ezeket az egyébként rendkívül félénk fajokat megfigyelnem. A legérdekesebb a nagy termetű fácángalamb (Otidiphaps nobilis) volt.
Táborhelyünk mellett több virágzó fa állt, melyeket a reggeli órákban változatos madárcsapatok látogattak. Sátram
mellé kiülve szivárványos (Trichoglossus haematodus) és
aranycsíkos lórikat (Charmosyna pulchella), valamint különböző mézevőfajokat tudtam festeni és fotózni. A legelső
napon sikerült a túra legritkább madárfaját megfigyelnünk:
egy kucsmás rókahéját (Erythrotriorchis buergersi), amelyről
vadon valószínűleg előttem senki nem készített fotót. A falu
másik szélén csapatunk néhány tagja talált egy gyümölcscsel teli fát, melynek kemény, fügeszerű termését szinte kizárólag a paradicsommadarak voltak képesek fölbontani.
Reggelente több fajt is meg tudtam itt figyelni: trombitás(Phonygammus keraudrenii), Heléna-, galléros (Lophorina
superba), pompás (Ptiloris magnificus) és Raggi-paradicsommadarat (Paradisaea raggiana), galléros paradicsombankát
(Cicinnurus magnificus). Az ösvényen továbbhaladva néhány táborhelyen rövidebb időt, egy-két éjszakát töltöttünk,
majd ezután érkeztünk meg az „1900 Crossing” nevű területre, mely 1900 méteren, köderdőkkel körülvéve helyezkedik

el. Itt ismét egy hetet töltöttünk, a teljesen más fajösszetételű,
magashegyi élőhelyeket átkutatva. Két új, nagy termetű paradicsommadár-fajjal találkozhattam, a keskenyfarkú paradicsombankával (Epimachus meyeri) és a Stefánia-hercegnő
paradicsomszarkával (Astrapia stephaniae). Ezeket jobbára
a hegygerincek közelében lehetett megtalálni, így minden
reggel, még sötétben gyalogoltam egy-másfél órát, hogy
az első fények már a megfelelő helyen találjanak. Nem volt
könnyű e két fajt megfigyelni, mivel legtöbbször a fák koronájában táplálkoztak. A paradicsomszarka ráadásul meglehetősen félénk volt, mivel a hímek hosszú, fekete farktollait
a helyi lakosok a fejdíszeikhez használják föl, ezért vadásszák
őket. Ilyen szép hímeket csak nagyon rövid, villanásnyi időre
láttam. A paradicsombanka jellegzetes hangját akár egy kiloKucsmás rókahéja. Csak itthon tudatosult bennem ennek a
madárnak a ritkasága. Vezetőm, Thane Pratt már vagy 40-szer
járt Új-Guineán, de eddig csak egyszer sikerült ezt a fajt
megfigyelnie, akkor is fogságban.
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RANDEVÚ A NEMZETI MADÁRRAL
Ez volt túránk legmagasabban fekvő része, utóbb a hegylánc
másik oldalán ereszkedtünk lefelé. Több rövidebb állomásheGalléros paradicsombanka násztánca
(a szerző akvarellje)
Ezt a paradicsommadár-fajt tudtam a legjobban
megfigyelni, számtalan fotót, videót és vázlatot
készítettem róla a tánchelyén. Ezek alapján
készült el itthon ez az akvarell.

LEOPOLD FITZINGER

HERPETOLÓGUS
ÁLLATKERT-IGAZGATÓ
Xántus vagy Fitzinger?
Ez volt a kérdés 1866-ban, azaz hogy ki kerüljön
az előző évben megalakult, de még meg nem
nyitott pesti Állatkert élére.

lyünk volt még ezután. Az én repülőm néhány nappal korábban indult Port Moresbyből, így el kellett válnom a csapattól,
s a hátralévő szakaszt gyorsabb tempóban tettem meg. Ám
még az utolsó napok is tartogattak meglepetést számomra. A
Raggi-paradicsommadár, Pápua Új-Guinea nemzeti madara
gyakori volt a Kokoda-ösvény egész hosszán, a legmagasabb
területek kivételével. Mivel azonban dísztollaik miatt ezt a fajt
is rendszeresen vadásszák, nagyon rejtőzködőnek bizonyultak, inkább csak a hangjukat lehetett hallani. Ámde az utolsó
előtti napon – nagy szerencsénkre – a kora reggeli órákban
megtaláltuk egy udvarlóhelyüket. Itt végre sikerült teleszkópon keresztül gyönyörködnöm bennük. Egy gyors vázlatot,
továbbá számos fotót és rövid videót készítettem róluk. Ezek
alapján festettem meg később otthon egy olajképet.
Summázásul: az egy hónapos expedíción nemcsak tapasztalatokat és ihletet gyűjtöttem, hanem legalább 70-80 oldalnyi
vázlattal és több mint 5000 fotóval tértem haza.
KÓKAY SZABOLCS
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X

ántus János, a világlátott hazánkfia, utazó természettudós, néprajzi gyűjtő és észak-amerikai „kalandor”,
akiről Karl May indiánkönyvei Old Shatterhandjét
mintázta, számos, a magyar természettudományt átalakító
ötlete mellett a Kert létesítése körül is ott bábáskodott. Leopold Fitzinger viszont (magyarosan Fitzinger Lipót) talán
szakmailag volt rátermettebb, hiszen valódi, képzett zoológusként többek közt ő irányította az állatok beszerzését. Nem
beszélt azonban magyarul, bécsi születésű volt, s a kiegyezést közvetlenül megelőző időkben ez bizony nem tetszett a
magyar közönségnek. Xántus pedig, bár csábította az állás,
attól félt, hogy azt fogják hinni, saját magának teremtette e
pozíciót, így nem is pályázott az Állatkert igazgatói helyére.
Végül Fitzinger Lipótot nevezték ki. Ám a közvélemény anynyira felháborodott, hogy Fitzinger hamarosan lemondott, s
mégis inkább Xántus lett az Állatkert első valódi igazgatója.
Nem sokáig, mert 1869-ben már el is indult újabb, többéves
egzotikus útjára, ezúttal a Távol-Keletre, ahonnan (főként
Borneóról) hatalmas természettudományi és néprajzi anyaggal tért vissza, ámde csak három esztendő múlva!

um akkori teljes herpetológiai (kétéltű-hüllő) gyűjteményét,
MÜNCHEN, PEST, BÉCS
Leopold Fitzinger, teljes nevén Leopold Joseph Franz Jo- s a hüllők (Reptilia) rokonsági viszonyaira és osztályozására
hann Fitzinger osztrák zoológus 1802. április 13-án született. vadonatúj rendszert vázolt fel. 1843-ban ezt továbbfejlesztBécsben végezte el az egyetemet, de már 1817-ben, 15 éves ve indította el Systema Reptilium című sorozatát („A hüllők
rendszere”), ám csupán az első kötet jelent meg,
korában önkéntes segítőként bejárt a bécsi Terméamelyben a gekkók, a kaméleonok és a leguszettudományi Múzeumba. Végleges állást itt
ánok osztályozásával foglalkozott. Noha
csak 1844-ben szerzett, s 1861-ig a kétéltűmesterséges rendszere ma már nem
és hüllőgyűjtemény kurátoraként dolállja meg a helyét (Fitzinger ráadásul
gozott. Ezután lett rövid ideig először
hevesen ellenezte Darwin tanaa müncheni, azután a pesti állatit), a munkához hozzácsapott 22
kert igazgatója. Innen visszatért
oldalas áttekintés, melyben az
Bécsbe, majd Hietzingbe (mely
összes addig ismert hüllőt felma az osztrák főváros egyik
sorolja, mégis halhatatlansákerülete), ahol nyugalomba
got hozott neki.
vonulása után is folytatta
Több mint 70 olyan nemtudományos munkáját.
zetséget ismertetett, ameFitzinger legelső tudolyeknek szerzősége (az
mányos
közleményét
első leíró jogán) mind a
fiatalon, 22 éves korámai napig őt illeti! Ezzel
ban írta, s ez mindjárt
Fitzinger örökre beírta
magyar vonatkozású: a
magát a herpetológia
pannongyík (Ablephatörténetébe.
rus pannonicus) első
1864-ben
Bécsben
leírását tartalmazza. A
publikálta népszerű atpéldányok Kitaibel Pállaszát a kétéltűekről és
tól és Sadler Józseftől,
a hüllőkről, melyet 108
két magyar botanikusgyönyörű színes táblától kerültek Bécsbe, az
val illusztrált (sajnos a
előbbi már 1797-ben, batényleges művész kiléte
ranyai útinaplójában (Iter
nem derül ki a táblákról).
baranyense) leírta e gyíKésőbb hasonló, többkökocskát. Sajnos az útinapló
tetes könyveket adott ki az
nem minősült tudományos
emlősökről és a madarakról
publikációnak, ezért Fitzinis. Mivel szöveges leírás ezeger önállóan vezethette be az
ket az albumokat nem kíséri
új fajt a tudományba. Később
(bár a képek tudományos hiFitzinger elnevezését szinonitelessége kétségbevonhatatlan),
mizálták, és a Kárpát-medencei
Fitzinger öregkorára tulajdonképp
gyíkocska érvényes neve – elismera
népszerűsítés,
az ismeretterjesztés
ve egyaránt Kitaibel és Fitzinger érdeEgy tábla a Systema Reptiliumból
felé fordult. A Bécs melletti Hietzingben
meit – Ablepharus kitaibelii fitzingeri lett.
hunyt el 1884. szeptember 20-án.

ÚJ RENDSZERT ALKOTOTT
Fitzinger nem sokkal később, 1826-ban egy 66 oldalas
munkában feldolgozta a bécsi Természettudományi MúzeFitzingernek köszönhetjük a
pannongyík első leírását.

DR. KORSÓS ZOLTÁN

Az 1824-ben megjelent cikk
illusztrációi

Fotó: Korsós Zoltán

méterről is lehetett hallani, leginkább kurta géppuskasorozatokra emlékeztetett. A világháborúban a japán haderőt meg is
tévesztette: azt hitték, hogy ellenséges tűz alá kerültek.
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1870-es években a szója meghonosításában játszott szerepet. Sokat foglalkoztak külföldi
baromfifajtákkal is, 1874 júniusában még egy nagyszabású
baromfitenyésztési kiállítást is
tartottak. De a ritkuló hazai haszonállatfajták megőrzésében
is többször komoly feladatokat
vállalt magára az Állatkert: a
két világháború között, majd a
múlt század hatvanas éveiben
a magyar kutyafajták, az 1960as évektől pedig a hucul lóállomány érdekében. Emellett a
dísz- és társállatok megismertetésében és honosításában is
igen nagy szerepe volt és van
intézményünknek.

150 ÉVES AZ ÁLLATKERT
2. RÉSZ

TUDOMÁNY, GAZDÁSZAT, MŰVÉSZET, ÉLVEZET
Azt már az alapításkor is felismerték, hogy egy
állatkert nem egyszerűen állatok ketreceinek
sorozata. 1865-ben jóváhagyott alapszabályában
az Állatkerti Részvénytársulat széles skálán
határozta meg küldetését:
„A pesti állatkertet létesítő társulat célja belés külföldi élő és lehetőleg természetszerű
feltételek mellett tartandó állatoknak
folyamatosan tökéletesítendő gyűjteménye
által a természettudományok iránti érdeket
ébreszteni és terjeszteni, külföldi hasznos
állatok meghonosítása által a közgazdászatot
emelni, tudományos észleletek tételére,
valamint művészeti tanulmányokra alkalmat
nyújtani, és egyszersmind vendéglő s koronkinti
zene hozzájárultával a közönségnek kellemes
mulatóhelyet szerezni...”

A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN
Vissza-visszatérő, olykor nagyon felerősödő szándék volt a
részvétel „tudományos észleletek tételében”. Az Állatkertet
alapítói tudományos motivációkkal szervezték, de az első
évszázadban – jóllehet olyan erősen tudós hajlamú vezetői voltak, mint Leopold Fitzinger, Xántus János, Kriesch
János, Lendl Adolf vagy Nadler Herbert – nem sok komoly
tudományos dolgozat termett benne. Aztán Anghi Csaba,
később pedig Holdas Sándor attól remélt kitörést, hogy „tudományos intézet” státust kapjon a Kert, s így minden diplomásnak munkafeladata lett a publikálás. Noha ez sem hozott
igazán értékelhető újdonságokat, a tudományos ismeretterjesztésben országos hírűek lettek a Kertből elszármazó szakemberek. Jelentősebb szakmai-tudományos eredmények az
ezredforduló után kezdtek kibontakozni, legfőképp az állatorvoslás, a gyakorlati szaporodásbiológia és a természetvédelmi tenyésztő- és mentőmunka területén. Világhírnévre
tett szert a Kert az orrszarvúak mesterséges megtermékenyítése révén. Emellett ekkorra vált nyitott befogadójává a profil-

SZÓJA, KUVASZ, HUCUL LÓ
Kevesebb babér termett a Kertnek abban, hogy „külföldi
hasznos állatok meghonosítása által a közgazdászatot emelni” tudja, de azért e téren is van mit elkönyvelni. Honosítani
külföldi haszonállatokat és -növényeket a régi korban célszerűnek tűnt. Nem véletlenül, hisz nyilvánvaló haszna származott Európának az előző századok sok jövevényéből, kiváltképp az amerikai burgonyából, kukoricából, babból, tökből, s
persze a tengerentúli állatokból, a pulykából és valamennyire
a tengerimalacból is. Az Állatkert főkertésze, Marc Ferenc az

Fotók: Bagosi Zoltán

M

indezek a célok a társaság részvényein a következő jelszavakkal írattak fel az ország címerének két
oldalára: „Tudomány, Gazdászat, Művészet, Élvezet”.
Magasztos célok, s másfél századdal ezelőtt aligha lehetett
volna jobbakat találni. Vajon valamennyit sikerült-e megvalósítani?
Ma is a legfőbb hivatása az állatkerteknek „a természettudományok iránti érdeket ébreszteni és terjeszteni”. Vagyis egyedülálló módszerükkel, más élőlények bemutatásával arra
törekedni, hogy a semmivel sem pótolható személyes találkozás révén az emberek megismerik, megszeretik és ennek
révén megőrzik a lények sokaságát. „Érdeket ébreszteni és terjeszteni” persze sokféle módon lehet,
családi vagy intézményi kötelékben – mindegyik előnye az együttes élmény.

Kuvaszok az állatkerti kennelben, az 1920-as években

jához kapcsolódó kutatóknak és
témáknak, szervezőjévé több
tudományos téma és szakma
tanácskozásainak.
S természetesen nem hagyhatjuk ki a tudományos ismeretterjesztő tevékenységet sem.
Az elmúlt években például az
Állatkerti Kötetek a Természetért könyvsorozatban tucatnyi
hiánypótló monográfiát jelentettünk meg.

MŰVÉSZET AZ ÁLLATKERTBEN
Külön köteteket érdemelne az,
miként tudott története során
az Állatkert „művészeti tanulmányokra alkalmat nyújtani”.
A legkorábbi időktől fogva látogatják művészek, művészképző intézetek tanulói a Kertet. Akadnak olyanok is, akik munkásságuk jelentős részét alkották az Állatkertben, jó példa erre
Vastagh Géza és Haranghy Jenő. Vannak, akik alkotásaikkal
díszítették a létesítményeket, mint Maugsch Gyula szobrász,
Róth Miksa üvegművész, netán plakátok és más nyomtatványok grafi kusaiként mintázták meg az Állatkert lakóit, mint
Bíró Mihály, Voit Ervin, Richter Aladár, Muray Róbert, Szunyoghy András, sőt olyanok is, akik a Kert aktív dolgozóiként,
az állatápolás mellett voltak egyúttal gyakorló művészek,
mint Fáy Aladár vagy Szemadám György. De még Kő Pál, a
Képző legendás szobrászati tanszakvezetője is dolgozott itt –
igaz, hogy ifjú kőfaragóként (a háborús sérüléseket javította
a műsziklákon).
A Kert ma egy szabadtéri galéria is: két tucat remek műemlék
épület és másfél száz műalkotás bejárása akár önálló program
is lehetne. Rendszeressé vált időszakos művészeti kiállításaink
sorából kiemelkedik, de az Állatkert történetében, sőt a világ állatkertészetében is egyedülálló tárlat volt a 2010-ben rendezett
„ZooArt kortárs képzőművészeti kiállítás”, melyen 67 kiváló
Az orrszarvúborjú anyját a világon elsőként
mesterségesen termékenyítették meg.
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KULISSZÁK
MÖGÖTT

Fotó: Persányi Miklós

hazai alkotóművész – jórészt Kossuth- és Munkácsy-díjasok –
száznál is több, Állatkert ihlette festményét, grafikáját, szobrát,
kisplasztikáját állítottuk ki. A magát komoly művészettársadalmi eseménnyé kinövő tárlaton helyet kaptak „állati művészek”,
orangutánok, gorillák és elefántok „alkotásai” is.

Minden klasszikus állatkerti állattartó hely két
alapvető részből áll. Az egyik a tulajdonképpeni
bemutatótér, ahol a látogatók az állatokkal
közvetlen közelségből megismerkedhetnek.
A másik a közönség elől általában elzárt rész,
az úgynevezett háttér, ahol az állattartáshoz
nélkülözhetetlen egyéb kiszolgálóterek,
berendezések kapnak helyet.

E
Szemadám György Seyhan című festménye (részlet)

„MULATÓHELY” A VÁROS SZÍVÉBEN

PROF. DR. PERSÁNYI MIKLÓS
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A jól megépített háttér a biztonságos
működés alapja.

mellézárások előfordulását minimalizálja. Ezek régen a kritikus helyekre beépített kémlelőablakok voltak, de szerepüket
ma már egyre inkább a térfigyelő kamerák veszik át. Sajnos
ennek ellenére minden évben előfordulnak tragikus esetek,
amelyek viszont döntően az emberi figyelmetlenség, könynyelműség számlájára írhatók.

Tengeri akvárium, medúza tenyész-, illetve
nevelőmedencékkel
Az akváriumok mögött modern technika kap helyet.

ÚJ MEGOLDÁSOK
Az előző cikkünkben megismert, az utóbbi évtizedekben
meghonosodott walking-through („keresztülsétálós”) megoldású, avagy immerziós állatbemutatóknál a hátterek értelmezése is más megközelítést igényel. Itt tudniillik a látogatók
is részei a látványos, nagy és természetszerűen berendezett
bemutatótérnek, s nagyon sok esetben nincs a szó szoros
értelmében vett háttér. Az állatokat a szükséges kezelésekhez gyakorlatilag be kell fogni. Ehhez elengedhetetlen megfelelő eszközöket telepíteni, valamint igen jól kell ismerni a
különböző fajok eltérő viselkedési szokásait, kedvenc takarmányféleségeit ahhoz, hogy a beavatkozás sikeres legyen.
Rendkívül népszerűek az ún. „éjszakai házak” is, ahol az éjjeli
életmódú fajokat fordított napszakos tartásban mutatják be,
így e különben ritkán látható állatok a rájuk jellemző aktivitás
közben is megfigyelhetők. A szóban forgó speciális bemutatókban nappal van éjszaka, és éjszaka van nappal. Nos, még
mielőtt bárki azt gondolná, hogy ez a hatás pusztán egy villanykapcsoló fordított működtetésével előidézhető, szólunk,
hogy a helyzet kicsit bonyolultabb. A szabad természetben a
napszakok változását nemcsak a fény intenzitásának, hanem
a hőmérsékletnek, illetve a levegő páratartalmának a változása is kíséri. Így egy komoly éjszakai ház működtetéséhez
nem csupán a megvilágítást, hanem a klimatizálást is úgy
kell kialakítani, hogy ezeket – a bemutatandó fajok egyedi
igényeinek megfelelve – minden kiállítóhelyen egyedileg lehessen szabályozni.

AKVÁRIUMOK
Szinte minden gyermek életében van egy szakasz, mikor a
természettel való ismerkedés legfőbb eleme a szobai akvárium. E viszonylag egyszerű „bemutatóknál” is hamar megismerkednek a kezdők azzal, hogy nem is olyan könnyű
a rendszert mesterséges eszközökkel jó állapotban tartani.

A víz fizikai, kémiai paraméterei alapvető fontosságúak a
bennük tartott vízi élőlények számára. Ahogyan nő a szobai
akvárium mérete, egyre nagyobb gépi kapacitások szükségesek a kedvező állapot fenntartásához. Ellenben az is igaz,
hogy a mérettel a rendszer stabilitása is növekszik, ami léA kuszkusz megfigyelése
az éjszakai házban különleges
élmény.

Fotók: Sándor István

Az az igény, hogy az Állatkert tartozik „egyszersmind vendéglő s koronkinti zene hozzájárultával a közönségnek kellemes mulatóhelyet szerezni”, egyike a legtöbb sikerrel betöltött elképzelt hivatásoknak. Egy közönséget fogadó, nagy
területű parkkal rendelkező intézmény az emberek számára
sokkal kevésbé tudományos, oktatási vagy művészeti célpont, mint amennyire pihenőhely, rekreációs lehetőség, ha
úgy tetszik, „mulatóhely”. Ezt eleink is pontosan látták, s nem
létezhet ma sem olyan tudományos-szakmai vakság, amelyik e célkitűzést elfeledtethetné. Minden időben fontos volt,
és mindig is az lesz, hogy ha a család elfárad, megszomjazik,
megéhezik, lehessen hol szívesen fogadott vendég.
No és a „zene”! A legelső megnyitó rezesbandájától a prof.
Heinrich Wieschendorff által 1912–13-ban vezényelt saját
állatkerti szimfonikus zenekaron át a Komor Vilmos vagy
Fischer Iván által dirigált együttesek, zenei és színpadi produkciók, operák és koncertek sokaságáig immár ezernyi kellemes estét és tapsvihart tudhat maga mögött az intézmény…
Az Állatkert mai állapotában minden tekintetben megfelel
nemcsak az alapításkori szándékoknak, hanem a mai jogszabályi kötelezettségeknek is, sőt lényegesen több társadalmi
hasznot hajt, mint egykor. Ennek talán legfőbb oka a másfél
évszázadnyi szakmai hagyományokon építkező folyamatos
működés ugyanazon a helyen. Egy évszázaddal ezelőtt tudatos koncepció szerint, zseniális módon végrehajtott fővárosi átépítés során létrejött egy nagy értékű épületegyüttes
és parkszerkezet. S nem kevésbé fontos az utóbbi másfél-két
évtizedben véghez vitt rekonstrukció és modernizáció sem.

zek jobbára a biztonságos elkülönítést, kezelést, tréningezést (pl. a pata- vagy karomápoláshoz, a vérvételhez
szoktatást), a szaporulat felnevelését, valamint az állatszállítások megkönnyítését szolgálják. Itt a cél, hogy az illető
egyed „kézben legyen”, s az aktuális tervezett beavatkozást
százszázalékos biztonsággal lehessen elvégezni. Épp ezért az
ilyen típusú hátterek általában lényegesen kisebbek a bemutatótereknél, és sokszor valóban azok közvetlen háttérfalához
kapcsolódnak. A helyzetet bonyolíthatja, ha az adott bemutatótérben több faj él egymás mellett és azok melegigényesek is, mert ebben az esetben a szükséges háttereket úgy kell
kialakítani, hogy minden faj igényei kielégíthetők legyenek.
Nemritkán előfordul, hogy a racionális helykihasználás miatt
egy-egy háttérhelyiséget akár több faj tartásánál is igénybe
vesznek, s emiatt bonyolult megközelítő utakat kell kiépíteni.
Az állatok és a kezelőszemélyzet biztonsága érdekében kötelező kialakítani olyan megoldásokat, ami a véletlen ki-, be- és

Fotók: Sándor István

nyegesen megkönnyíti a kezelést. Az viszont kétségtelen,
hogy a gépészeti háttér mérete már néhány száz literes akváriumnál is megközelítheti a bemutatótér méretét. Mindez
hatványozottan igaz a tengeri akvarisztikára. A bemutatótérrel vetekedő hátterek versenyében szinte biztos, hogy a nagy
tengeri akváriumok a győztesek. Ezekben a tartómedence
fizikai, kémiai és biológiai állapotának szinten tartásához az
édesvízi akvarisztikában jól ismert szűrők, szivattyúk rendszerén túl még egy komplett, a mesterséges tengervíz előállításához és különleges kezeléséhez szükséges berendezéssor
is kell. A nagy méretek miatt mindenből nagy mennyiséget
kell előállítani vagy raktáron tartani, hogy vészhelyzetben
a katasztrófát meg lehessen előzni. A bonyolult vízgépészet
működtetése rendkívül sok energiát igényel. Ez meghatványozódhat, ha a kevésbé szerencsés tervezés vagy a krónikus
helyhiány miatt egymás mellé telepített hűtő-, fűtő- és szellőzőberendezések egymás „ellen” dolgoznak. A nagy akváriumok az állatkertek legdrágább üzemű részei, ám cserébe
az általuk bemutatott, szabad szemmel sohasem látható vízi
világ mindig az intézmények egyik legfőbb vonzereje marad.

INSZEKTÁRIUMOK
Az ízeltlábúak állatkerti bemutatásának komoly akadályát
képezi az a tény, hogy fejlődésmenete során a fajok jelentős
része csupán néhány hétig, illetve hónapig mutatja a közismert látványt. (Gondoljunk csak a közönséges cserebogárra,
amelyik három évig fejlődik lárvaként a talajban, míg végül
az ismert „bogárként” megkezdi rövid, alig néhány hetes
„életét”.) Tehát, ha valamelyik állatkert ízeltlábúak bemuta-

A hátterek az egyedi foglalkozások helyszínei is.
A képen dámgazella vagy más néven Mohr gazella
a gondozójával.

nyugalmi időszak, amikor kiállítási szempontból nem történik bemutatható érdekesség), az így keletkező holt idő miatt
egyik állatkert sem szorítkozik kizárólag ilyen fajok tartására. E szempontból jóval egyszerűbb a trópusi fajok tartása,
melyek közül soknak nincs nyugalmi periódusa: megfelelő
mesterséges körülmények között egész évben folyamatosan
szaporodnak és produkálnak kiállítható imágókat. Ráadásul
épp a trópusokon élő ízeltlábúak mutatnak igazán látványos
formagazdagságot.

A biológiában kicsit is jártas emberek könynyedén fel tudják sorolni hazánk legjellemzőbb emlősállatait. Sőt, a környező országok főbb emlősfajai alapján arról is
lehet valamiféle elképzelésük, milyenek
lehettek Magyarország természetes
emlősközösségei érintetlen állapotukban. Azonban nemcsak az átlagembert, de még a szakértőket is meglepetések érhetik hazánk természetes életközösségeinek valódi tagjait és felépítését
illetően, ha történetesen nem jártasak
a régészeti állattan vagy az őslénytan szakterületén.
Hiszen ki gondolná, hogy a széles
körben ismert emlősfajok csupán egy részét jelentik a nagy
kirakósnak? Vajon hányan tudnak
róla, hogy a nem túl távoli múltban,
mai szemmel nézve igencsak egzotikusnak számító állatfajok is lakták
hazánk tájait? Ráadásul kulcsszerepet
játszottak az életközösségek természetes
működésében. Ezeknek a hazánk területén
ma már vadon elő nem forduló, egzotikus
fajoknak az egyike volt az oroszlán
(Panthera leo) is.

HAZÁNK ELFELEDETT
OROSZLÁNJAI

KARANTÉNÁLLOMÁSOK

A kifejett egyedek és a lárvák együttese adja
a látványt a rövidszárnyú sáskáknál.
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A

földtörténeti jelenkor, azaz a holocén közel 12 000
éve vette kezdetét. A megelőző földtörténeti korokhoz képest mind klimatikusan, mind geológiailag
meglehetősen stabil, markáns változásoktól mentes időszak.
Bizonyos definíció szerint azokat az állatfajokat tekinthetjük
őshonosnak hazánkban, melyek természetes előfordulása a
holocén során bizonyítható. E gondolatot követve sok egyéb
hazánkból kipusztult faj mellett őshonos emlősfajaink közé
tartozik az oroszlán is.

leletek az ország legkülönbözőbb részeiről, az Alföldről, az
Északi-középhegységből, a Dunántúli dombságból és a Mecsekből ismertek. Mindez arra utal, hogy a faj egykor elterjedt lehetett a Kárpát-medence középső részén, és változatos
tájakat népesített be.

OROSZLÁNLELETEK MAGYARORSZÁGON
A legújabb kutatások eredményeként hazánk területéről
immáron 8 helyről ismertek a földtörténeti jelenkorban élt
oroszlánok maradványai. A faj első holocén kori példányát
1939-ben ásták ki egy újkőkori temető feltárása során Zengővárkony közelében, majd a leleteket 1960-ban azonosították, mint oroszlánt. Az 1970-es és 80-as évek során további
3 régészeti lelőhely rézkori anyagában bukkantak oroszlánok maradványaira, 2010-óta pedig további négy feltárási
helyszínről kerültek elő oroszlánmaradványok. Az oroszlán-

Kárpát-medencei oroszlánmaradványok
megtalálási helyei

13

Térkép: Németh és munkatársai 2016.

tására szánja el magát, arra már jó előre fel kell készülniük
az ott dolgozóknak, hogy teljesen kifejlett egyedek (imágók)
csak időközönként állnak majd rendelkezésre. A helyzet kétféleképp kezelhető. Lehetőségként kínálkozik, hogy egy viszonylag univerzális bemutatótérben a különböző fajokból
éppen rendelkezésre álló imágókat váltakozva állítják ki. A
másik megoldás, hogy akkora háttértenyészettel dolgoznak,
hogy a kívánt fajból folyamatosan legyenek kifejlett egyedek.
Mind a két alternatíva komoly háttér meglétét feltételezi. Az
egyikben sok fajnak kell megfelelő elhelyezést biztosítani,
a másikban egy-egy fajból kell több tenyészetet működtetni. A mérsékelt övi fajok ebből a szempontból nagyon nehéz
terepet jelentenek, hiszen náluk kivált nehéz a folyamatos
szaporítást-nevelést biztosítani. Miután minden fajnál komoly szerepe van a telelésnek (ez rögtön minimum öt hónap

Az állatkertek állategészségügyi szempontból zárt egységekként működnek. Oda be, illetve onnan ki élő állatok csak
az érvényes hatósági előírásoknak megfelelő módon kerülhetnek. A megfigyelés, illetve a szükséges gyógykezelések
elvégzésére alkalmas tartóhelyet köznapi szóval karanténnak nevezzük. (A név a francia quarante – negyven – szóból
származik, amely egykor a tengerészet-egészségügyi megfigyelés idejét jelölte.) A karantén kijelölése az állatkert területén meglehetősen kockázatos vállalkozás, mert bár műszakilag szinte mindent meg lehet oldani, az elszigetelt terek
működtetése nagyon költséges. Így praktikusan sokszor az
intézménytől biztonságos távolságban alakítják ki őket. A karanténozás a fogságban született egyedek számára általában
nem jelent különösebb megterhelést, hisz már hozzászoktak
a szűk terekhez, illetve az emberek közvetlen közelségéhez.
Ezzel szemben a vadon befogott, illetve a tágas férőhelyű
szaporítóállomásokról érkező példányok nagyobbára itt találkoznak először az említett helyzetekkel, így számukra a
nyugalom biztosítása alapvető fontosságú. A karanténok
jellegükből adódóan nem látogathatók. Többnyire külön kezelőszemélyzetük van, amely – éppen az állatkert többi lakójának egészsége érdekében – kizárólag a karanténozott
egyedek gondozását végzi.

Az oroszlán mai elterjedése

OROSZLÁNJAINK EREDETE
Ám vajon honnan származtak, és hogyan kerültek ide az
egykoron hazánk tájait uraló oroszlánok? A kérdés megválaszolása nem is oly egyszerű.
A pleisztocén hideg időszakaiban hazánk területén is honos
volt egy nagytestű oroszlánféle, a barlangi oroszlán (Panthera leo spelaea vagy Panthera spelaea). A barlangi oroszlán
rendszertani státusza és a mai modern oroszlánokkal való
rokonsági kapcsolata a mai napig nem teljesen egyértelmű.
Sokáig önálló fajnak tartották, majd később a mai modern
oroszlánok nagy testméretű, mára kihalt változataként tekintettek rá. Molekuláris genetikai vizsgálatok ugyanakkor
kimutatták, hogy a barlangi oroszlánok és a mai modern
oroszlánok mintegy 600 000 éve elkülönültek egymástól.
Ráadásul a vizsgálati eredmények szerint a barlangi oroszlánok ma is élő közvetlen genetikai leszármazottak nélkül haltak ki a jégkor végén. A legfrissebb tudományos eredmények
szintén támogatják a barlangi oroszlánok önálló fajként való
elkülönítését. Azonban, mindezek ellenére, a kétféle oroszlán
csontmaradványaik alaktani vizsgálata alapján nem különítEurópai oroszlán ábrázolása egy görögországi mozaikon,
Pella ókori városából

ható viszonylag nagyobb számú előfordulásnak kulturális
okai lehetnek. Erre utal, hogy a mind ez idáig egyetlen, hazánk területéről előkerült őskori oroszlánábrázolás is ugyanebből a korból származik. Tiszaburáról került elő egy igen
figyelemreméltó, minden bizonnyal fekvő oroszlánt ábrázoló
középső rézkori agyagszobrocska. A legfiatalabb ismert lelet lelőhelyének korát 4500 évvel ezelőttre teszik a régészek.
Így a késő rézkornál fiatalabb oroszlánmaradványokat már
nem ismerünk hazánkból, a faj eltűnése minden bizonnyal
a rézkor és a bronzkor közötti átmeneti időszakra vagy a kora
bronzkorra tehető.
Mindezek alapján nagyon valószínűnek tűnik, hogy az
oroszlán a holocén eleje óta tagja a hazai emlősfaunának.
Ha pedig ez valóban így volt, akkor az oroszlánok több mint
7 000 éven keresztül, a földtörténeti jelenkor több mint felén
át jelen voltak a Kárpát-medencében, a térség csúcsragadozójaként.

A KIPUSZTULÁS OKAI
Egyszerű és kézenfekvőnek tűnő magyarázat az oroszlán
mint csúcsragadozó eltűnésére az emberi tevékenység. E
magyarázatot tovább erősíti az a friss tudományos eredmény,
miszerint az oroszlán nem az egyedüli, ebben az időszakban
Fotók: Shutterstock

Forrás: Wikipedia/Lion distribution

Az oroszlán egykori eltejedése

hető el egymástól, egyszerűen nem ismertek egyértelmű és
precíz elkülönítő bélyegek. Éppen ezért a két alak pleisztocén-holocén időszakok átmenete során történő „kicserélődése” sem a folyamat módját, sem idejét tekintve nem ismert.
Mégis nagyon valószínű, hogy Magyarország földtörténeti
jelenkorban élt oroszlánjai a mai modern típushoz tartoztak,
mivel a hazánk területéről ismert legutolsó barlangioroszlán-maradványok is 20-22 000 évesek. Úgy tűnik tehát, hogy
a barlangi oroszlánok jóval azelőtt eltűntek a Kárpát-medencéből, valamikor a pleisztocén vége felé, mint hogy az első,
modern oroszlánok megjelentek volna a holocén elején.
Mindez összhangban van az úgynevezett „késői szétterjedés” elmélettel. E szerint a mai modern oroszlánok, melyeknél a hímek a jól ismert és jellegzetes sörénnyel rendelkeztek,
szemben a sörény nélküli barlangi oroszlánokkal, valamikor
320-190 000 éve alakultak ki Afrikában. Sokáig nem hagyták
el kialakulásuk helyét, és csak a pleisztocén-holocén átmeneti időszakában vándoroltak ki és népesítették be Eurázsiát,
elfoglalva a visszahúzódó barlangi oroszlán helyét.
Érdekes kérdés lehet az is, hogy a mai modern oroszlánok
közül melyik alfajhoz tartozhattak a hazánkat benépesítő
sörényes nagymacskák. Az oroszlánokat hagyományosan
számtalan alfajra osztják, és az egyes szakemberek sokszor
merőben eltérő álláspontot képviselnek. A kutatók többsége
8 vagy 10 alfaj elkülönítését tekinti indokoltnak. Ezek közül
hazánk földrajzi helyzete alapján, a ma már csupán Indiában
(mindössze egyetlen erdőben) élő ázsiai oroszlánnal (Panthera leo persica) vagy az Észak-Afrikából a 20. században kipusztult berber oroszlánnal (Panthera leo leo) azonosíthatjuk a hazai oroszlánleleteket. A világ oroszlánjain elvégzett
molekuláris genetikai vizsgálatok eredményei szerint valamennyi modern oroszlán négy fő, földrajzilag is elkülönülő
leszármazási vonalra válik szét. Ezek közül az észak-afrikai
berber oroszlán és az ázsiai oroszlán egységes csoportot
képvisel, ami határozottan elválik az összes többi kizárólag
a Szaharától délre megtalálható csoporttól. Az észak-afrikai és az ázsiai oroszlánok csonttani bélyegek alapján nem
különíthetőek el egymástól, és még a történelmi időkben is
egyetlen, Marokkótól Indiáig tartó, földrajzilag összefüggő
állományt alkottak. Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy az
európai, köztük a mai Magyarország területén élt oroszlánok
is ehhez a genetikailag egységes, a Szaharától északra előforduló leszármazási vonalhoz tartoztak.

DR. NÉMETH ATTILA

A Szaharától északra élő oroszlánok egykor hatalmas
területet benépesítő leszármazási vonalát ma már csupán
egy maroknyi túlélő egyed képviseli.

MESÉLŐ MARADVÁNYOK
Nagymacskák maradványai sajnálatos módon rendkívül ritkán kerülnek elő a régészeti vagy az őslénytani feltárások során. Bár Európa a világ régészetileg leginkább és legrégebb
óta kutatott területe, nagyon hosszú ideig semmilyen kézzelfogható, tárgyi bizonyíték nem támasztotta alá az oroszlánok
egykori jelenlétét a kontinensen. Pedig az antik forrásokban
az oroszlán az egyik leggyakrabban említett ragadozó, így
egykori európai előfordulásukat senki sem kérdőjelezte meg.
A jelenleg ismert európai oroszlánleletek túlnyomó többsége
az elmúlt harminc évben került napvilágra. Ugyanakkor meg
kell jegyezni azt is, hogy a nagyragadozók maradványait a
szakemberek is nagyon gyakran tévesen határozzák meg,
sokszor a jóval gyakrabban előkerülő medvével azonosítva a
valójában nagymacskákhoz tartozó töredékes csontmaradványokat.
Így nem lehet meglepő, hogy a mai modern oroszlánok hazánk területén történő megtelepedésének pontos dátuma
nem ismert. A legrégebbi jelenleg ismert leletek újkőkoriak,
a leletek többsége pedig a középső és a késő rézkorból származik. A rézkori települések maradványai között tapasztal14

kihalt emlősfaj a Kárpát-medencében. Az oroszlánnal egy
időben egy sor nagytestű vagy éppen az emberi zavarásra
érzékeny faj tűnt el a térségből. E fajokban az a közös, hogy
mindannyian a nyílt füves élőhelyekhez, a sztyepp és erdős-sztyepp ökoszisztémához köthetőek. Mindez arra is utal,
hogy valószínűleg az egykor hazánk területén élt oroszlánok
is elsősorban a nyílt, füves élőhelyeket részesítették előnyben.
A sztyepp, erdős-sztyepp élőhelyek csúcsragadozójaként
olyan mára eltűnt prédaállatokra vadászott, mint az eurázsiai vadló és vadszamár vagy éppen az őstulok és az európai
bölény. Mint csúcsragadozó valószínűleg kulcsszerepet játszott a közép-európai füves puszták ökológiai rendszerében.
A kihalási esemény során, melynek az oroszlán is áldozatául
esett, a kizárólagosan a füves térségekhez köthető emlősfajok több mint fele kiveszett. Ez az esemény, mely a középső
holocén végén teljesen átalakította a Kárpát-medence füves
pusztáinak képét és működését, időben egybeesik az első
bizonyítottan nagyállattartó nomád népesség, a gödörsíros
kurgánok népének beáramlásával. Ők voltak, akik a dél-orosz
sztyeppékről érkezve először hozták be házi lovak tömegeit
a Kárpát-medencébe, és ők építették az Alföldön még ma is
sokfelé látható, kunhalomnak nevezett temetkezési halmokat. Az általuk folytatott nagyállattartó nomád gazdálkodás
eredményeként tűntek el füves pusztáinkról a nagytestű legelő vadállatok végtelen csordái, és az őket követő nagytestű ragadozók is. Az emberi zavarásokra fokozottan érzékeny
pusztalakó kisemlősök kipusztulásával a Kárpát-medence
füves rónái „elnyerték” a ma ismert kiüresedett képüket; így
lett igazán puszta a puszta. E változások a Kárpát-medencei
ökoszisztémák első, emberiség okozta krízisét jelentették,
és a feledésbe taszították a térségre évezredeken át jellemző,
életközösségeinek szerves részét alkotó állatfajokat.

Az egykor hazánkat is benépesítő Észak-Afrikában és
Eurázsiában élő oroszlánok utolsó túlélőiként néhány száz
példány található az indiai Gir-erdő Nemzeti Parkban.

Fotók: Endrédi Lajos

AZ ALFÖLDI ANOA

A Szegedi Vadasparkban született, első hazai anoaborjú
ma már Győrben él.

ismereteink szerint, nincs rendszeres párzási időszak. A tehenek kb. 300 nap vemhesség után, általában évente egyszer ellenek, többnyire egy borjút, ritkán ikreket. A borjakat
6–9 hónapos korukban választja el anyjuk, a fiatalok kétéves
korukban válnak ivaréretté. Az emberrel szemben amúgy is
bátran fellépő anoák nőstényei az utódnevelési időszakban
különösen agresszívek.

SZÁMUK EGYRE FOGY
Az anoákat rejtett életmódjuk sem menti meg az emberi tevékenység káros hatásaitól. A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) adatai szerint természetes populációik létszáma csökken: veszélyeztetett fajnak számítanak. Pontos
számuk nem ismert, de a becslések szerint kevesebb mint
2500-2500 egyede élhet a két anoafajnak. Az általános fogyatkozás mellett az állományok feldarabolódása jelenti a
legnagyobb gondot. A faj fennmaradását leginkább a vadászat és az veszélyezteti, hogy élőhelyét egyre nagyobb
mértékben vonják mezőgazdasági művelés alá, vagy épp a
külszíni aranybányászat és más természetkárosító emberi tevékenységek zsugorítják az életterét. A friss felmérések
azonban egyértelműen az orvvadászatot tekintik a legsúlyosabb problémának. Az anoákat elsősorban húsukért vadászszák a helyiek. A védett területeken gyakorta fordul elő, hogy
az anoák véletlen áldozatként esnek a vaddisznóknak állított
csapdákba. További veszélyeztető tényezőt jelentenek a házi
szarvasmarhák, melyek betegségekkel fertőzik meg vadon
élő rokonaikat.
Az állatkertek fajmegmentési program keretében tartják
az alföldi anoát. Nem számít gyakori fajnak, az állatkertek
nemzetközi adatbázisa (ZIMS) szerint jelenleg Európa 17 intézményében kb. 50 példány él. Magyarországon a Szegedi
Vadaspark kezdte meg a faj tartását, illetve itt is szaporodott
először hazánkban az anoa. Jelenleg a dél-alföldi parkon kívül még a győri Xántus János Állatkertben találkozhatnak a
látogatók anoákkal, köztük az első magyarországi születésű
egyeddel is. Hegyi anoák – egy-egy bika – mindössze két
európai állatkertben láthatók, hozzánk legközelebb a németországi Krefeldben, illetve Dániában. Ezenkívül még az indonéziai Batu Secret Zooban él egy pár közülük.

A bivalyokkal szemben nem árt az óvatosság. A feldühödött kafferbivalyok megkergetik még az
oroszlánokat is, Kipling népszerű regényében, A dzsungel könyvében pedig a rettegett Sir Khán
végzetét egy vízibivalycsorda teljesítette be, halálra taposva a regény negatív főhősét megtestesítő
tigrist. Egy akár 6-7 mázsa súlyú, hatalmas szarvakkal öklelő, fékevesztett dühvel támadó
bivaly veszedelmes volta nem kétséges, de mit gondoljunk kis méretű rokonairól, a celebeszi
anoákról? Talán meglepő, de a bivalyok világában a törpeség nem jár a bátorság és harci kedv
visszaszorulásával, sőt, az anoákat kifejezetten agresszívnek ismerték meg a kutatók és az állatkerti
szakemberek egyaránt. Ám összességében félnivalójuk mégis inkább nekik van az emberektől,
semmint fordítva…

A

z anoák a legkisebb termetű bivalyok, ezért is nevezik
őket időnként az állatkerti szakzsargonban törpebivalyoknak. Igaz, ez az elnevezés némiképp megtévesztő – hasonlóan a törpe vízilovakéhoz –, hiszen csak viszonylag kis termetűek: az aonák súlya elérheti a 2,5 mázsát
is. Az indonéziai Szulavézi szigetén (Sulawesi; régebbi nevén
Celebesz) endemikusak, illetve a szomszédos Buton-szigeten is megtalálhatók. Két fajuk ismert, az alföldi anoa (Bubalus depressicornis) és a nála valamivel kisebb hegyi anoa
(Bubalus quarlesi). Sokáig tudományos vita tárgyát képezte,
vajon csakugyan két fajnak tekinthetők-e, de a
legújabb genetikai vizsgálatok azoknak szolgáltattak muníciót, akik a különállás
mellett érveltek. Sőt, az is kiderült
e kutatásokból, hogy közelebbi
rokonok az ázsiai vadbivallyal,
mintsem régebben hitték a tudósok. Emiatt is kerültek végül vele
egy nemzetségbe (Bubalus).

SZERETNEK DAGONYÁZNI
Az anoák megjelenése, kis termetük
dacára, bivalyszerű. Zömök testfelépítésűek, a faruk enyhén magasabb, mint a marjuk. Bő-

rük vastag és sötét színű, esetenként a mellső tájékon fehér
foltokkal. A fiatal borjak viszont világosbarna színűek, csak
3-4 éves korukban sötétednek be. A hímek szarva átlagosan
30, a teheneké 25 cm hosszú, azonban a bikák szarva ritkán
az 50 cm-t is eléri. A homlokon eredő szarvak kezdetben háromszög alakúak, majd ellaposodnak és átlósan hátrafelé
irányulnak. Ez utóbbi lehetővé teszi, hogy a sűrű növényzetben fennakadás nélkül, könnyen tudjon mozogni az állat.
Egyben félelmetes döfőfegyverré is válhat a hegyes, egyenes
szarv, mellyel veszélyes sebet tud ejteni ellenfelén, akár az
emberen is.
Az alföldi anoák elsősorban a háborítatlan, alacsonyabban
fekvő erdőket és ingoványokat kedvelik. Előnyben részesítik
a partvidéki mocsarakat, a mangrovét. A hegyi anoa inkább a sűrű esőerdőkben fordul elő. Az anoák forró
napszakokban védett, árnyékos helyekre húzódnak, így a reggeli és
délutáni órákban a legaktívabbak. Egy másik forrás szerint
azonban inkább éjszaka
aktívak, de ez lehet az
emberi zavarás következménye is. Csakúgy, mint minden
más bivaly, szeretnek dagonyázni. Az anoák
e l s ő s o r-

A jellegzetes anoaszarvak nem akadályozzák
a sűrű növényzetben való mozgást.

ban fiatal banánfákat, bambusz- és rattanhajtásokat, magokat, hullott gyümölcsöt és hasonló táplálékot fogyasztanak.
Nagyétkű növényevőként fontos a szerepük számos növény
magjának terjesztésében. A partvidéken élő anoák rendszeresen isznak tengervizet ásványianyag-szükségletük kielégítése érdekében.

ENDRÉDI LAJOS

MAGÁNYOSAN ÉLNEK
A kifejlett alföldi anoának nincs természetes ragadozó ellensége. Mindazonáltal borjait a kockás piton (Python reticulatus) és a tigrispiton (Python
molurus), valamint a szintén endemikus celebeszi pálmasodró (Macrogalidia musschenbroekii) veszélyeztetheti. Ellentétben az összes többi bivallyal, az
anoák magányosan élnek. Az anyából és leányából álló párok viszonylag gyakoriak; esetenként megfigyeltek
kisebb, maximum öt egyedből álló csapatokat is. A bikák territoriális viselkedést mutatnak: számos
esetben figyelték meg őket, amint a szarvukkal megjelölik a
fákat, illetve amint ürítés után kaparják a földet. Állatkertben
többnyire párban sem tudják tartani őket, annyira agreszszívvé válhatnak egymás iránt. Az alföldi anoáknál, jelenlegi

A ritka hegyi anoa portréja
(Krefeld Zoo)

Részlet a Duna mentén található
pilismaróti telepből

PARTFALAK LAKÓI
A hazai madárfauna néhány tagja egy szokványosnak nem nevezhető helyen,
lösz- és homokfalak oldalába vájt üregekben neveli utódait. Ráadásul e fajok jellemzően
telepeket alkotnak, vagy más módon társulnak.

A gyurgyalag jellemző társfaja
a partifecskének, de önálló telepeket is alkot.

Fotók: Selmeczi Kovács Ádám

Partifecsketelep a szlovákiai Helemba
közelében, kis vízállás idején

rak
hirtelen
b etelepülése,
melynek erőszakos felszámolása
akár
természetkárosításhoz is vezethet
(ami a Btk. szerint
b ű n c s e le k m é ny ! ).
Épp ezért újabban az
előrelátó kivitelezők a
frissen nyitott gödröket,
alapokat hálóval vagy fóliával vonják be, így biztosítva a
partifecske-mentességet…
Egyelőre nevet nem kell cserélnie
madarunknak (melyet mondjuk a nem
túl hangzatos homok- vagy bányafecskére
lehetne keresztelni), hisz még mindig jelentős mennyiségű, ezres nagyságrendű partifecske fészkel hazánk egyes folyóinak partfalaiban,
elsősorban a Tisza és a Maros mentén.
Afrikai telelőhelyükről április elején
érkeznek vissza – több hullámban,

erőnléttől függően – e gyors röptű madarak, s rögvest megpróbálnak költőhelyet találni, illetve foglalni. A legjobb erre a
célra a friss lösz- vagy homokfal, amely megfelelően puha az
üreg kialakításához (a családi otthon fő kivitelezői a hímek,
de az ásásba a később megérkező tojók is bekapcsolódnak),
ám kellően állékony, hogy az akár méteres költőüreg kialakítható legyen benne.
Jobb híján egy-egy régebbi helyet is elfoglalnak a madarak,
de a nagyszámú fészekparazita miatt az erősebb, jobb helyzetű párok igyekeznek új járatot készíteni. A kellemetlen
társbérlőktől való szabadulási vágy nem holmi kényelmi szempont: a paraziták komoly
mértékben képesek a költési sikert (nyilvánvalóan negatív
irányban) befolyásolni…
Az érkezés elhúzódása miatt a telepen májustól augusztusig zajlik az
élet; vannak párok, amelyek akár
kétszer is költenek egy évben,
mások ellenben csak egyszer.
Szárazabb években, amikor a telelőhelyekről (ahol
természetesen vonuló
madaraink nem költenek) gyenge kondícióval
indulnak
vissza a partifecskék, a hazaút is
Partifecske
hosszabbá válik.
Ilyenkor egész
későn (akár egy
hónapos csúszással) érkeznek a telepre a madarak, ahol nyilván már csak egy fészekalj nevelésére lesz elegendő a rendelkezésre álló idő.
Ennél még furcsább talán, hogy a jobb években elindított második költés zöme (hazai vizsgálatok szerint megközelítőleg
80%-a!) tojásos állapotban marad, mert a szülők egyszerűen
elhagyják a telepet. Ennek nem valamiféle zavarás az oka,
hanem az, hogy a madarak vonulási, illetve a vonulásra való
felkészülési ösztöne erősebbé válik az utódnevelési hajlamnál.
Átlagosan négy fióka repül ki egy fészekből, melyek eleinte
szülői felügyelet mellett (s egyben a telep sokaságának vé-

SZÍNES LAKÓTÁRSAK
A partifecskénél jóval feltűnőbb telepalkotó partfallakó
a színpompás gyurgyalag (Merops apiaster). Manapság ritkán találni nagyobb telepeit, sőt egyre inkább
jellemző a – vélhetően kényszer szülte – magányos
(ún. szoliter) fészkelés. A gyurgyalag nem keresi feltétlen a víz közeli falakat, hisz testméretéből adódóan
főként nagyobb rovarokat (lepkéket, szitakötőket és
hártyásszárnyúakat) zsákmányol, nem pedig a rajzó
apróságokra vadászik.
A jégmadár (Alcedo atthis) szintén egyike legszínesebb madárfajainknak, még ha terepen ez nem is
mindig derül ki. Némi önvizsgálatot érdemel e madár
színezete: a rozsdás testalj az alulról szemlélődő zsákmány szemében egy száraz levélhez hasonlatos, míg
felülről nézve a kék különböző ragyogó árnyalatai a
vízfelszínbe való beolvadást hivatottak segíteni. Nos,
ez utóbbi – az emberi hatásoknak köszönhetően – ma
már igencsak elüt az általunk megszokott színű vízi
környezettől…
A jégmadár ugyan klasszikus telepeket nem, de némelykor laza kolóniát alkot. Mindemellett nem ódzkodik beköltözni a partifecskék vagy gyurgyalagok által
használt falakra, főleg, ha azok víz közelében találhatók.
A jégmadár is lehet a partifecske társbérlője.

Fotó: Shutterstock

A

telepalkotásnak persze nagyon is észszerű okai vannak: egyfelől a rendelkezésre álló tér kihasználása,
másfelől a csapat által nyújtott biztonság, hisz a viszonylag kitett és feltűnő helyen fészkelőkre leső ragadozók
predációs nyomása hatékonyan így csökkenthető. További
előnyként jelentkezik a „csapatmunka”, hiszen e fajok a táplálékszerzés során is támaszkodnak társaikra, akár a leadott
jelzések, akár a rendelkezésre álló táplálék fellelhetősége (rovarfelhők megtalálása) tekintetében.
A partfalakat legjobban kihasználó telepalkotó madarunk
a partifecske (Riparia riparia). Már a – tudományos és magyar – neve is jelzi, hogy ne az erdőben vagy az eresz alatt
keressük: eredeti élőhelyéül a folyóvölgyek leszakadó partfalai (latinul ripa) szolgálnak. A hajdan természetes medrű,
jellegzetes dinamikával – egyebek mellett épülő és pusztuló
partokkal – rendelkező folyóink az emberi használat következtében mára jelentősen átalakultak, de szerencsére ez nem
járt az említett madárfaj eltűnésével. A partifecske számára
tökéletesen megfelelnek (sőt bizonyos szempontból stabilabb
élőhelyet nyújtanak) a homokbányák, valamint a nagyobb
épületek, létesítmények alapjául szolgáló gödrök.
Míg az előbbi helyzet kis odafigyeléssel kezelhető, azaz a kitermelés időszakos és/vagy helyi korlátozásával biztosítható
a sikeres költés, az utóbbinál sokszor jelent gondot a mada-

EXTRÉM DOLGOK
Az alapvetően víz közeli partifecskék nemritkán egész meszsze távolodnak az ideálisnak tekintett élőhelytől. Ez nemcsak
térben értendő (lásd a „szárazföldi” homokbányák állományait), hanem akár elvont értelemben is: a verőcei Duna-szakaszon több helyen fészkelnek párok olyan támfalból kiálló
eternitcsövekben, melyek – a helyi jellegzetességet jelentő
– függőkertekből hivatottak levezetni a vizet. Ezek régi, eltömődött vagy más okból használaton kívüli tagjait használják
ki a szemfüles partifecskék, hisz a terület látszatra megfelel
a költésre, ám a kővel kirakott falakon nyilván nem tudnak
Partifecske távozik az egyik
telepet létesíteni.
verőcei eternitcsőből.
Noha az alapvetően érdekes madártani megfigyelések, ritka
és szórványos fajok előfordulásait gyűjtő www.birding.hu oldalon alig 215 észlelés van a fajjal kapcsolatban, zömük nem a
szokványos időszakból származik. Az igen korai érkezőkről tudósítanak a március eleji észlelések, míg a „legvadabb” lemaradókat november végi hóesésben figyelték meg. Míg az előbbiek erős kockázatot vállalva akár jelentős előnyre tehetnek szert
a telepfoglalásnál, és sikerrel költhetnek, az utóbbiak leginkább olyan lemaradó fiatalok, amelyek – megfelelő mennyiségű
táplálék híján – vélhetőleg már nem fogják elérni a telelőhelyet…

Fotó: Shutterstock

delmét élvezve) mozognak, tanulnak meg vadászni. Természetesen rájuk is vadásznak. A még tapasztalatlan fiatalok a
jól repülő öregeknél könnyebb zsákmányt jelentenek az előszeretettel alkonyatkor támadó, cikázó röptű, villámgyors kabasólyomnak (Falco subbuteo), melynek felbukkanását éles
cirregéssel jelzik a telep lakói, s próbálják csapatba rendeződéssel, egyfajta „ellentámadással” elűzni a közelből.
Mint megannyi esetben, a partifecskénél sem a természetes
kiválasztódást biztosító ragadozók jelentik a problémát, hanem a sokkal nagyobb hatású globális változások.
Bár érdekes módon alig vannak a faj pontos telelőhelyéről
adataink, annyi bizonyosan kimutatható, hogy a Szaharán
túli területek (azaz a Száhel övezet) problémája nagyban befolyásolja a Kárpát-medencében található állományt. Épp a
jelentős méretű Tisza menti telepeken végzett kutatások mutatták meg, hogy statisztikailag igazolható összefüggés van a Száhel szárazodása és a
hazai költőhelyre visszaérkező madarak
száma között. A fészkelők korábban
mért mintegy 50%-os túlélési rátája drasztikusan, alig 30 %-ra
csökkent! Nyilvánvalóan
mindez nem csak az
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itthoni fészkelőkre vonatkozik: Európa-szerte komoly fogyatkozást mutat a faj állománya.
A hazai, korábban több százezresre taksált létszám az elmúlt
tíz évben már alig éri el az ötvenezer párt, s a trend – elszomorító módon – folyamatos csökkenést mutat.
Kevéssé vizsgált, de szintén jelentős probléma a nyári időszakban, víztestek mentén végzett kémiai szúnyogirtás,
amelyet előszeretettel neveznek gyérítésnek is. Sajnos mindkét fogalom igaz. A csípőszúnyogfajoknál valóban csak gyérítésről lehet beszélni, ám mivel legtöbbször totális irtószert
(jellemzően a deltamethrin nevű idegmérget) permeteznek a
balatoni vagy Duna menti területek fölött mozgó repülőgépekről (illetve újabban lakott területeken haladó speciális
járművekről), a csapást a teljes rovarfauna, s velük együtt a
biológiai védekezést végző partifecskék és rovarevő társaik
szenvedik el. E szerek korlátozása majd egy későbbi fordulattal várható, hisz lassacskán derül csak fény a közvetlen
hatás melletti közvetett hatásmechanizmusra, s láthatóan
ez esetben is az ember áll a sor végén. Hiába hisszük, hogy
mentesülünk a károsító hatásoktól, sajnos itt is várható, hogy
a gyors generációváltásokkal „dolgozó” rovarok jóval hamarabb képesek a rezisztencia (ellenálló képesség) felépítésére,
mint mi. Félő, hogy a deltamethrin sokat hangoztatott, emlősökre vonatkoztatott semlegességéről is hamarosan kiderül,
hogy megalapozatlan…
A nyár végén gyülekező fecskék látványa nem is oly régen
hozzátartozott a vidéki települések képéhez. A partifecske
itt is kissé „kilóg a sorból”. Ez a faj jellemzően nem
társul rokonai (a füsti és a molnárfecske)
csapataihoz, hanem hatalmas tömegbe verődve
a nagyobb vizek nádasaiba
jár
éjszakázni.
Mindennek persze a
ragadozókkal szembeni
védettség mellett táplálkozási
oldalról is praktikus okai vannak: számos apró vízi rovar rajzása tapasztalható
ebben az időszakban,
mely terített asztalt
kínál a fecskék számára is.

A régi telepek jellemző beköltözője:
a seregély

A partifecskék védelmének lehetőségei, a költési siker növelése viszonylag egyszerű módszerekkel segíthető. Ide vehető első helyen a friss partfalak biztosítása, amelyre működő
homokbányáknál könnyen található példa. Már csak azt kell
felügyelni (akár madárvédelmi civil szervezeteken keresztül
értesítve a természetvédelmi kezelőket, azaz a nemzeti parkok igazgatóságait), hogy fészkelési időben ne végezzenek
munkát a lakott falakon. Ugyanakkor kifejezetten kívánatos,
hogy a költést követően, augusztus végétől lebontsák a korábban használt részeket, ezzel is biztosítva a parazitamentes
lakóhelyet. Mindez kis odafigyeléssel és körültekintő szervezéssel – no meg némi madarak iránti rokonszenvvel – a gazdálkodók oldaláról is biztosítható.
A rovartáplálékot érő vegyszeres védekezés helyett jóval célravezetőbb (bár jelentősen időigényesebb, így – csak a közvetlen hatásokat nézve – kevésbé gazdaságosnak tűnő) a
biológiai szúnyogirtás, mely remélhetőleg hazánkban is hamarosan felváltja a rendkívül sok kérdéssel terhelt jelenlegi
gyérítési rendszert.
Összességében mindenképp szükséges a védelmi beavatkozások erősítése. Ha ezek mégoly sziszifuszi munkának tűnnek is, csupán velük biztosítható a partifecske hosszú távú
hazai megmaradása.
SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

Megkapó látvány az alkonyatkor vadászó, lassacskán nyugalomra térő sok ezer fecske. Ám ez egyben a hosszú vonulásra
való felkészülés egyik eleme is: a testen feszülő zsírraktárak
feltöltése, mely nélkül nem lehet teljesíteni az afrikai „küldetést”…

„PARTI-TÚRA”
Tokaj környékét nem csak pincelátogatás céljából érdemes felkeresni: a közelben találhatók Közép-Európa legnagyobb partifecsketelepei, ahová rendszeres kishajós
megfigyelőutakat szervez a Madártani Egyesület, a faj
kutatásának hazai apostola, dr. Szép Tibor vezetésével.
A sétahajós megfigyelés minden évben május közepén
indul; e különleges programról – és a madarakkal kapcsolatos egyéb érdekességekről – a www.mme.hu oldalon érdemes tájékozódni!

Éjszakázás előtt
nádasban gyülekező partifecskék

őshazája szintén Ázsiában található. Ezt a kisragadozót
Ausztrália és az Antarktisz kivételével minden kontinensre
behurcolták: a patkányok és kígyók ellen világszerte sokkal nagyobb mértékben lett szándékosan betelepítve, mint
bármely más ragadozó emlősfaj. Természetesen e telepítések egy része nem hozott eredményt, vagy csak részlegesen
vált sikeressé. A jávai mongúz táplálkozása az élőhely adottságaihoz és az évszakhoz messzemenően alkalmazkodik.
Táplálékkínálathoz való alkalmazkodását jól példázza egy
vizsgálat, miszerint Puerto Ricóban a faj táplálékának 70%át gerinctelenek és 11%-át növényi összetevők adják, míg a
dalmáciai Korcula szigetén a téli időszakban a gerinctelenek
Fotók: Shutterstock

MONGÚZOK EURÓPÁBAN

Európában három mongúzfaj előfordulásáról
tudunk, közülük kettő ma is megtalálható kontinensünkön. Az egzotikus fajok – így e ragadozók
– európai megjelenése és terjeszkedése az úgynevezett biológiai inváziók* eredménye.

A

z egyiptomi mongúz (Herpestes ichneumon) Afrikában és a Közel-Keleten elterjedt ragadozó; maradványait az európai pleisztocén kori üledékben ugyan
nem találták meg, ám Észak-Afrikában és Izraelben igen. Ezért
feltételezik a faj emberi behurcolását Európába, s az is tudható,
hogy főleg a késő római időkben a házaknál és a templomokban megszelídítve tartották őket. Ez a házimacska nagyságú
állat korábban csak az Ibériai-félsziget délnyugati részén élt,
ám újabban megtelepedőben van északnyugaton is, ami egy
északi irányú terjeszkedést feltételez. Populációinak sűrűsége
szoros összefüggést mutat a környezet növényzetének sűrűségével, tápláléka pedig a helyi kínálathoz igazodik. Így például a Doñana Nemzeti Park területén fő tápláléka az üregi nyúl,
míg Afrikában leginkább kis gerincesekkel és ízeltlábúakkal
táplálkozik, de Izraelben azt is megfigyelték, hogy az elpusztult és beteg halakat kifogta a vízből. Jobbára nappal aktív, éjszakáit üregekben vagy a sűrű növényzetben tölti.

INDIÁBÓL ÉRKEZETT
A másik, Európába behurcolt faj az indiai szürke mongúz
(Herpestes edwardsii), mely az előzőnél valamivel kisebb, a
súlya általában kevesebb 2,5 kg-nál. Őshazája Indiától és Srí
Lankától Arábiáig és a Perzsa-öbölig terjed, de behurcolták
Malajziába, Mauritiusra és a csendes-óceáni Rjúkjú-szigetekre is. Egyetlen európai előfordulása a közép-olaszországi
22

Circeo Nemzeti Parkban volt. Egy környékbeli szállodatulajdonos tartott (a helyi kígyók ellen) ketrecekben néhány indiai
szürke mongúzt. Ám ezek a ragadozók olyan jól szaporodtak a fogságban, hogy gazdájuk néhány példányt szabadon
is engedett a környéken, még a múlt század 50-es éveinek
elején. Az állatok ezután nem csak életben maradtak: állományuk annyira felduzzadt, hogy idővel elérték a Lago di
Sabaudia partjait is. A mongúzok olyan szelídek maradtak a
szabadban is, hogy a piknikező turisták kezéből hajlandók
voltak elvenni a felkínált ételt. Még 1978–80 tájékán is gyakran mutatkoztak a környéken, de 1984-től már nem lehetett
megfigyelni őket a területen. A faj egyébként részben arboreális életmódot folytat, aminek során előszeretettel fosztja ki a
madárfészkeket, ám szívesen fogyaszt kétéltűeket, hüllőket,
rágcsálókat és gerincteleneket is.

SZIGETI VESZEDELEM
Harmadik és egyben legkisebb Európába is betelepített fajunk a jávai mongúz (Herpestes auropunctatus), melynek

A jávai mongúzt Ausztrália és az Antarktisz kivételével
minden kontinensre behurcolták.

Fotó: Tóth Tamás

Egyiptomi mongúz ábrázolása Brehm világhírű
könyvében, Az állatok világában

Dalmáciába, az ott nagy számban előforduló homoki vipera
(Vipera ammodytes) állományainak csökkentése érdekében.
Így aztán 1910-ben mintegy 6 pár jávai mongúz érkezett Korcula szigetére, majd később néhány példány a Peljesac-félszigetre és Mljet szigetére is. Utóbbi helyen a faj gyorsan a
„család legjobb kígyógyilkosa” címkét kapta, s a kígyók itt
nagyon ritkává váltak, míg a mongúzpopuláció létszáma ma
is fölöttébb ingadozik a szigeten. 1926-ban telepítették a fajt a
szomszédos Brac szigetére, ám ott idővel felmorzsolódtak az
állományok, majd 1970 táján Hvarra is telepítettek belőle, ahol
viszont napjainkban sem ritka. Ma már Dalmáciában a jávai
mongúz viszonylag közönségesnek számít. Egyebek mellett

a szeméttelepeken lehet vele találaránya 16% volt (45%-os növényi
kozni, jóllehet feltételezések szerint
eredetű táplálék mellett). Habár a
terjeszkedésének és állományméfaj a kígyók esküdt ellenségeként
retének a téli hideg az egyik limiszerzett hírnevet magának, több
táló faktora. Ami pedig a telepítés
helyen (pl. Hawaii-szigetek) nem
célkitűzéseinek eredményességét
tudták kimutatni a kétéltűek és hülilleti, elmondható, hogy ez a kisralők jelenlétét a táplálékukban. Ezzel
gadozó ugyan néhány helyen valókapcsolatban érdekes megjegyezban kiirtotta a kígyókat, de e helyeken
ni, hogy amennyiben varangyféléket
„járulékos
veszteségként” szinte marazsákmányol, úgy azokat erősen mérgeIndiai szürke mongúz
déktalanul felszámolta a teljes kétéltű- és
ző fültőmirigyeikkel együtt fogyasztja el,
hüllővilágot, illetve megtizedelte a vadon élő
miközben ugyanettől a kutyák és a macskák
szárnyasokat is. Ezek után egyedei behatoltak az
megbetegszenek, vagy el is pusztulhatnak. Szintén említésre méltó, hogy legalább négy tengeri teknősfaj emberi településekre, ahol elragadták a baromfiudvar lakóit,
fiataljait is zsákmányul ejti, s például St. Croix szigetén, egy megdézsmálták a kerti zöldségeket és gyümölcsöket (pl. sző1982-ben végzett vizsgálat szerint, az ott kikelt kérgesteknős lő, füge stb.), sőt ahol módjuk volt rá, még a halakat is kilopták
(Dermochelys coriacea) fiataljainak 5%-át fogyasztották e kis a varsákból. A mongúzokat így a dalmát szigetek lakossága
termetű ragadozók. Noha a jávai mongúz számos gerinces inkább csapásnak tekinti, és ma már nemritkán megpróbálhelyi vagy részleges kiirtásában játszott szerepet, mégis úgy ják kiirtani őket.
tűnik, hogy világszerte három olyan faj van, melynek a kiTÓTH TAMÁS
pusztításáért döntően ő tehető felelőssé. Ezek a karibi viharmadár (Pterodroma caribbaea), a fidzsi csíkosszárnyú guvat
(Nesoclopeus poecilopterus) és a hispaniolai haragossikló * Biológiai invázió alatt azt értjük, amikor egy faj nagymértékben terjeszkedik
egy olyan ökoszisztémában, ahol eredetileg nem volt őshonos, és ahová az
(Alsophis melanichnus).
ember közvetett vagy közvetlen segítsége nélkül nem juthatott volna el.
S hogy miként került a szóban forgó faj Európába? A jó öreg Ezzel szemben bevándorlásnak azt a folyamatot nevezzük, mikor egy faj emberi beavatkozás nélkül növeli meg elterjedési területét. Vélhetőleg mindháOsztrák–Magyar Monarchia tartományi kormánya határo- rom mongúzfaj európai jelenléte – de kettőé bizonyosan – az elsőnek említett
zatot hozott Zarában, hogy Indiából mongúzokat hozzanak biológiai invázió következménye.
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NEM MINDEN MOLY RUHAMOLY

és a csüngőlepkék (Zygaenidae) fajai napsütésben repülnek, ráadásul az utóbbiak
A kis lepkék (Microlepidoptera) zöme varagyogó színekben pompáznak. Rendlóban kicsiny, olyannyira, hogy a törkívül lusta rovarok, nem nehéz őket
pemolyok (Nepticulidae) szárnyainak
lefényképezni.
fesztávolsága mindössze 2-3 mm.
Ha levéllemezben látunk kacskaringós járatokat, azokat a hernyóik
BAGLYOK ÉS
rágták ki. A ruhamolyok (Tineidae)
ARASZKÁK
valamivel nagyobbak, s nevük
A bagolylepkék (Noctuidae) a
magáért beszél: a kárpitosmoly,
legnépesebb lepkecsalád, az egész
szűcsmoly, raktári gabonamoly
világon előforduló jó 20 ezer fajés maga a ruhamoly mind nem
ból vagy 450 található meg nászívesen látott vendégeink. Érlunk. Keresni sem nagyon kell őket,
dekes az életmódjuk a vízimomindenütt ott vannak, a településelyoknak (Acentropidae), melyek
ken is. Elülső szárnyuk sávokból és
hernyói csakugyan víz alatt élnek.
foltokból álló mintázata a bagolyrajz,
Az araszkák közt is akadnak
Moly mivoltukhoz képest nagyok és szés szőrös toruk, valamint fejük a nagy
“fecskefarkúak”.
pek a fényiloncák (Pyralidae) és a tűzmolyok
szemekkel is „baglyos”. Termetre lehetnek
(Pyraustidae). Rengeteg faj tartozik a sodrómokicsinyek, közepesek és nagyok: közülük kerül
lyok (Tortricidae) családjába, köztük olyanok, ameki a világ egyik legnagyobb fesztávolságú lepkéje, a
lyeket nem szívesen látunk a szőlő- és gyümölcskultúrákban, dél-amerikai góliát-bagolylepke. Ha Magyarországon nem is
mint a szőlőilonca vagy az almamoly.
élnek ekkorák, az „övesbaglyok” (Catocala) között méretesek
Abafi-Aigner Lajos négy olyan lepkecsaládot sorolt a szövő- is akadnak. Szenvedélyes viráglátogatók. Tavasszal és ősszel,
lepkék közé, melyek helye ma az alacsonyabb fejlettségűek, amikor kevés a virág, tömegesen keresik fel a csalétket, küaz ún. molyok között van. Az ősmolyok (Hepialidae) hatalmas lönösen száraz időben. De a lámpafényt is kedvelik. A fotós
termetűek is lehetnek, a nálunk előforduló komlólepke a kö- számára bosszantó módon soknak csak a hátulsó szárnya szízepesek közé tartozik. A farontó lepkék (Cossidae) is nagyok, nes, ami természetes pózban nem látszik. No és persze köztük
hernyóik növények belsejében élnek. A nagy és a kis farontó is akadnak szabályszegők, nappal aktívak vagy egyenesen 24
a szó szoros értelmében kövér lepke, testének rendkívül ma- órán át repkedők – mint amilyen a gamma-bagolylepke – épgas a zsírtartalma. A zsákhordó lepkék (Psychidae) hernyó- pen úgy, mint a második legnagyobb csoport, az araszolók
ja növényi anyagokból kis zsákot készít magának, ilyennel vagy araszkák (Geometridae) között. Utóbbi lepkék jobbára
sokfelé találkozhatunk. A bábból kikelő lepke sokszor el sem arról ismerszenek meg, hogy karcsú testükhöz képest nagy
hagyja a zsákot, csak a hímek repülnek. Két, a régi felfogás a szárnyuk. De vannak vaskos, szőrös testűek is, másoknak
szerint éjszakai nagylepke-csoport, a szitkárok (Aegeridae) meg nincs is szárnyuk, legalábbis a nőstényeké elcsökevé-

Aki a címből rosszleányokra asszociálna, nem
véletlenül tenné: a pillangó is könnyed mozgású, felelőtlen teremtménye a Jóistennek, ezért
is égeti meg magát a gyertya lángjában. Legalábbis így tartották régen. Aztán széthasadt a
kifejezés, már csak a nappali lepkéket nevezték
pillangónak, a többit egyszerűen lepkének meg
molynak.

A

Európa legnagyobb lepkéje a nagy pávaszem.

Fotók: Vojnits András

A púposszövők rászolgáltak
csúfolódó nevükre.

lepkék modern rendszertana merőben eltér attól,
ahogy az „utca embere” gondol rájuk, vagy amit a korábbi idők lepkészeti bibliájában, Abafi-Aigner Lajos
korszakos munkájában, a Magyarország lepkéiben olvashatunk róluk. A mindközönségesen „nappali lepkéknek” nevezett társaság valóban nappal repül, de így tesz az „éjszakaiak”
egy része is, vagy történetesen nappal és éjjel is repkednek.
Felosztásuk „nagylepkékre” és „kislepkékre” – utóbbiak
lennének a „molyok” – sem stimmel, mert számos nagylepke aprócska, míg az úgynevezett kislepkék között
akadnak arasznyiak. Az sem állja meg a helyét, hogy
az éjszaka repülő fajok szürkék vagy barnák, hisz minek nekik a színpompa, úgysem látszanak. Tényleg sok
köztük a seszínű, de nem kevés a szivárvány színeiben
tündöklő faj sem. Azt pedig csak apróságuk miatt
nem látjuk, milyen bonyolult rajzolatúak és színesek
a kicsiny molyok. A szisztematika, a rendszertan tudománya azonban nem sokat törődik mindezzel, hanem
evolúciós trendek, rokonság és származás alapján kategorizálja az élőlényeket.
Az éjszakai lepkéket „leképezni” fontos, de fáradságos.
Fényképezni eleve nem könnyű éjszaka, s itt nem
sokra megyünk az aranyszabállyal, miszerint legjobb
a természetes fény. Tetszik vagy sem, vakuzni kell. Meg
magunkhoz édesgetni őket; a sötét erdőben vagy réten
rohangálni lepkéket keresve reménytelen eset. Legkényelmesebb és legeredményesebb a fénnyel való csalogatás, nem véletlenül írt Miskolczi Gáspár az 1702-ben megjelent Egy jeles vad-kert című művében „gyertyai lepkéről”. A
higanygőzlámpának aztán végképp kevés faj tud ellenállni.
A lámpázás legkényelmesebb módja a fénycsapda: az erős
fényforrásra odarepülő lepkéket terelőlemezek tessékelik a
vödörszerű gyűjtőedénybe. Az illatos virágokat is sok lepke
keresi fel, a kígyósziszt kiváltképpen szeretik. A virághelyettesítő csalétkezés is bevált módszer, a régi nagy gyűjtők mindegyikének holtbiztos receptje volt. Ezeket titokban tartották,
de annyit tudunk, hogy kivétel nélkül tartalmaztak sört. Talán
nem véletlenül...
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nyesedett. Az araszolók legtöbbje már inkább fotogén, mert
nyugalmi állapotban szétterítve tartják szárnyukat, közel úgy,
mint a lepkegyűjteményekben. Virágon és csalétken kevésbé,
lámpafényen annál gyakrabban találkozhatunk velük. A csoport egyébként a sajátosan, araszolva mászó hernyókról kapta
a nevét.

NEHÉZBOMBÁZÓK

Nyugalomban a nyárfaszender sajátosan
tartja szárnyait.

A legnagyobb európai lepke, a férfitenyér méretű nagy pávaszem a pávaszemek (Saturniidae) családjának tagja, rokonaival, a középső és a kis pávaszemmel együtt. Mindhárman
tavasszal rajzanak, illetve csak rajzanának, mert a középső
pávaszemet hazánkban fél évszázada nem látta senki. Ötven
év múltával egy eltűnt fajt általában kihaltnak tekintenek, de
talán egyszer még visszatér – hisz eltűnésének nem tudjuk az
okát, s annak előtte helyenként gyakori volt. Lehet, hogy épp
olvasóink egyike fog rábukkanni az „elveszett bárányra”, netán kökényt eszegető fekete hernyójára. A bükkösök T-betűs
vagy bükk-pávaszeme is tavaszi lepke. A pávaszemeket akár
„igazi” éjszakai lepkéknek is nevezhetnénk, hiszen az éj leple
alatt repkednek és vonzza őket a lámpafény (a csalétek nem,
csökevényes a szájszervük), ha nem lenne itt is kivétel. A kis
és a T-betűs pávaszem hímje ugyanis nappal és éjszaka egyaránt csapong. Egyébként ebbe a családba tartozik a világ legnagyobb szárnyfelületű lepkéje, a dél-ázsiai atlaszlepke.
Nagyok a szövőlepkék (Lasiocampidae) is – persze nem mind
–, testük pedig olyan vaskos, hogy a nőstények alig tudnak

szárnyra kapni. Kifejezett az ivari kétalakúságuk, a hímek
kisebbek, karcsúak, jól repülnek. Hernyóik jórészt fákon és
bokrokon tanyáznak, amire pl. a tölgylevélpohók és a fenyőpohók neve is utal, és sok köztük a kártevő. A gyapjaslepkék
(Lymantriidae) is „kövérek”, különösen a nőstények. Közülük
kerülnek ki erdeink legveszedelmesebb kártevői, a gyapjaslepke és az apácalepke. A gyapjaslepke nősténye nem tud repülni, bár van szárnya, míg a hím nappal is sebesen cikázik.
A karcsú, de erőteljes szenderek (Sphingidae) valóságos légi
akrobaták. Le sem szállnak a virágokra, helikopterként lebegve nyújtják a virágkehelybe hosszú pödörnyelvüket. Már
amelyik táplálkozik, mert az esti pávaszem és néhány fajtársa működőképes szájszerv hiányában kénytelen koplalni.

Éppen hogy elővillan
a bagolylepke színes
hátulsó szárnya.

netben kelnek vándorútra. Érdekes jelenség, de hernyójárta
helyeken vigyázzunk: a hernyószőr súlyos nyálkahártya- és
bőrgyulladást okozhat! A medvelepkék (Arctiidae) is hernyóikról kapták nevüket, dúsan szőrözöttek, valóságos bundát
hordanak, mint a közönséges medvelepke vagy papmacska.
Az imágók viszont színpompás állatok, inkább vélnénk nappali lepkéknek őket. Van, amelyik hajnalban aktív, a csíkos
medvelepke pedig tűző napsütésben látogatja a virágokat,
előszeretettel a földi bodzáét.
A lepkék kitüntetett élőlények, mondák és hiedelmek szereplői, nem véletlenül ihlettek meg annyi írót és költőt. Egyedülálló a szerepük a gerinctelenek között, olyan, mint a madaraké
a gerincesek világában. A mindenféle „bogarakra és férgekre”
utálkozva tekintő emberek is kedvelik őket. Ám érzékenyek a
civilizációs ártalmakra, sok fajnak már a gépkocsik légszenynyezése is a vesztét okozhatja. (A kártevőket persze más fából
faragták, ők szinte mindent kibírnak.) De milyenek lennének
rétjeink, erdeink lepkék nélkül? Óvjuk hát őket, s ha mást nem
is tehetünk értük, minél többet „kapjunk le”, örökítsünk meg!
Minden adat fontos a kutatók számára.
DR. VOJNITS ANDRÁS

Gyantába ragadt fenyőaraszoló

A szenderek alkonyatkor kelnek szárnyra, ekkor találkozhatunk a szulákszenderrel, a szőlőszenderrel és a többivel, de
éjszaka is repülnek. Mások megint csak elfeledkeznek arról,
hogy ők úgymond éjszakai lepkék, s mint a kacsafarkú lepke, nappal szívogatják a virágokat. Egy sor vándorlepke kerül
ki közülük, az áramvonalas testű, hosszú és keskeny szárnyú
rovarok sok száz vagy akár ezer kilométert képesek megtenni.
Régebben gyakorta látogatott hozzánk a déli elterjedésű, gyönyörűséges oleanderszender, manapság ritka vendég. „Nagy
fogás” lenne, ha valakinek sikerülne lencsevégre kapnia. Az
ugyancsak megritkult és szintén délről felvándorló halálfejes
lepkét, mely a legnagyobb testű európai lepke, méhészetek
körül kell keresni. Tudniillik nem elégszik meg a virágnektárral, a kaptárokból szívesen rabol mézet.

KÜLÖNÖS TEREMTMÉNYEK

Szemtől szemben a szőlőszenderrel

A púposszövők (Notodontidae) egyszerű köntösű és ténylegesen éjszakai lepkék, melyeknek inkább bizarr nyúlványokkal, púpokkal, függelékekkel ellátott hernyóik különlegesek.
Sajátos megjelenésükkel általában sikerül a rovarevő madarakat elriasztaniuk. A búcsújáró lepkék (Thaumetopoeidae) is
hernyóik révén váltak nevezetessé, amelyek nagy csapatokban, társasan élnek, s ha elfogyott a táplálékuk, rendezett me-

A csüngőlepkék tarkák és lusták.

HÍRCSOKOR A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBÓL

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: JÓKUTHY EMESE

ÉJJEL

MAGYARORSZÁG ŐSMARADVÁNYAI 12.

A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI
MÚZEUMBAN

Clypeaster nemzetség
(Várpalota, Bántapuszta; alsó miocén (ottnangi); Magyar Természettudományi Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)

Fotó: Dulai Dávid

Idén is több ezren vettek részt a múzeumok éjszakáján, ahol rendhagyó pályaorientációs programunkon az érdeklődők belekóstolhattak a természetrajzi gyűjtemények preparátorainak hétköznapjaiba.
Lódarazsat preparáltak, határozókulcs és mikroszkóp segítségével
hazai darázsfajokat határoztak meg. Megismerhették, hogyan kell
ősmaradványt, növényt és emlőst preparálni, azt is, hogyan kell láthatóvá tenni a galandféreg feji végén lévő horogkoszorút, hogy a
horgok alakja alapján meg lehessen állapítani, mely fajba tartozik az
adott példány. Megtanulhatták, miképp lehet megfesteni a szívóférgeket, s milyen praktikákkal lehet őket átlátszóvá tenni a tárgylemezen, hogy előbukkanjanak különleges belső szerveik.
A preparálás mellett saját kiállítást „rendezhettek” cipősdobozokban, meghallgathatták Kudich Zsolt és Zsirmon Réka természetfotósok élménybeszámolóját a Duna menti nemzeti parkokat bemutató fotósorozat készítéséről, tárlatvezetésen és tárlat-félrevezetésen
vehettek részt, az éjjelt pedig az ír–skót zenét játszó Kék Bab együttes muzsikájára múlathatták tovább.

A tüskésbőrűek (Echinodermata) változatos tengeri csoportot alkotnak,
de az ősmaradványok között leggyakrabban a tengerisünökkel találkozhatunk. A többi csoport tagjai (például tengerililiomok, tengeriuborkák,
tengericsillagok, kígyókarú tengericsillagok) az esetek többségében csak
töredékes formában kerülnek elő, mivel az állatok váza az egyed pusztulása után apró darabokra hullik. A gyakorta nehezen felismerhető vázrészek néha az iszapolási maradékokban dúsulnak fel. Kivételt képeznek
a tengerisünök (Echinoidea), melyek pusztulásuk után csupán a tüskéiket veszítik el hamar, a váz viszont egyben fosszilizálódhat. Ám ehhez is
nagy szerencse kell, mivel a tengerisünök váza általában igen vékony, s
kiválóan hasadó kalcitkristályokból épül fel, ami elősegíti az aprózódást. A tüskésbőrűek és azon belül a tengerisünök
már a földtörténeti ókorban megjelentek, de Magyarországon csak a mezozoós és különösen a fi atalabb, kainozoós
képződményekben fordulnak elő. A triász és a jura időszaki kőzetekben még ritkák, a kréta kori üledékekben válnak
gyakoribbá. Igazán jelentős hazai előfordulásuk az eocén és a miocén korszakban volt. Rendszeresen bukkanhatunk
rájuk a Budai-hegység eocén korú rétegeiben vagy a középső miocén korú lajtamészkövekben. A Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytára a közelmúltban jelentős ősmaradvány-gyűjteménnyel gazdagodott, Kókay József
hagyatéka révén. Ennek része egy több száz példányból álló tengerisün-anyag, a Várpalota melletti Bántapuszta lelőhelyről. A feldolgozásra váró példányok többsége a Clypeaster nemzetségbe tartozik. A bemutatott példányon is jól
látható az állatvilágban egyedülálló, tüskésbőrűekre jellemző ötsugaras szimmetria.
DULAI ALFRÉD

„…IGÉZŐ VIRÁGOK
SZEMLÉLÉSÉBEN”

Herbáriumi lap Haynald
gyűjteményéből
(Ceratophyllum
pentacanthum)

HAYNALD LAJOS BÍBOROS-ÉRSEK
A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN

KIÁLLÍTÁS NYÍLIK

FOLTOS NYAKORJÁN ÉS A TÖBBIEK
CÍMMEL A BUDAPESTI ÁLLATKERT FENNÁLLÁSÁNAK
150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
Hajdani, különböző korok látogatói között sétálgatva ismerhetjük meg a Kert történetét, egy-egy régmúlt pillanat megidézése révén. Milyen módon szerezték be és szállították az Állatkertbe az állatokat? Hogyan gondozták és etették őket?
Miképp működik az állatkórház? Milyen szakmai kapcsolat van az Állatkert és a Magyar Természettudományi Múzeum
között? Hogyan illeszkedik a Fővárosi Állat- és Növénykert az állatkerti világhálózatba? Milyen szerepet tölt be a nemzetközi fajmentő programokban és az oktatásban? Többek között ezekre a kérdésekre kaphatnak választ az érdeklődők.
A kiállítás augusztus 12. és október 30. között látható az MTM-ben.
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Születésének kétszázadik évfordulóján a Magyar Természettudományi Múzeum hálával és tisztelettel emlékezik meg Haynald
Lajos (1816–1891) kalocsai bíboros-érsekről. A kivételes műveltségű, nyitott
szellemű egyházi személyiség neve a
legnagyobb magyar mecénások között
említhető, iskolákat alapított, jelentős
összegekkel támogatta a képzőművészetet, az irodalmat és a tudományt.
Nagylelkű alapítványa és végrendelete
révén a Növénytár európai színvonalú intézmény lett. 2016 szeptemberében
nyíló kiállításunk célja, hogy felderítse,
Az ifjú Haynald erdélyi
vajon mi motiválta és milyen céljai voltak az
püspökként
érseknek botanikusként. Pontosan datált gyűjteményi példányai segítségével igyekszünk feltárni
mozgalmas életútjának részleteit, bemutatjuk e kivételes kollekció tudományos jelentőségét.
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MI FÁN TERMETT AZ

ARADUS OROSZI?
Nem könnyű a lepkekutatók élete. A virágról virágra rebbenő pillangók könnyed, tarka
világa mindenkit elbűvöl, utánuk cserkészni, őket megfigyelni, lefényképezni remek élmény,
ami minden gyerek és felnőtt számára elérhető.
(Abies kawakamii) korhadásnak indult törzsét vizsgálták
át tüzetesen, a kérgen vagy
a kéreg alatt lapuló lényeket keresve. A környezetükbe beolvadó rovarokat gyakorlottan fürkésző szemük
megakadt néhány igen
lapos, barna-sárga foltos
„jószágon” (ahogy Ronkay
szokta mondani). Ezeket
is elhozták Budapestre, a
Magyar Természettudományi Múzeumba, ahol
szakértő kezek egyesével
kartonpapír-darabkára (ragasztócédulára) ragasztották őket.
A ragasztócédulát erős rovartűvel
Egy dél-amerikai
átszúrták, majd kisebb lelőhelycédulát raDysodius faj
gasztottak alá, melyről a gyűjtés körülményeit (helye, ideje, a gyűjtők neve) lehet leolvasni. A cédulázott rovarok ezután másfél évtizeden át pihentek a gyűjtemény feldolgozásra váró részében.

POLOSKA, SZÜLETÉSNAPRA

E sorok írója idén, hosszabb szünet után, már nyugdíjas önkéntesként újra kutatómunkát kezdett a szipókás rovarok
gyűjteményében. Korábban, muzeológusként, a lapos, fakérgen élő, a fakéregbe beolvadó mintázatú poloskákkal, kéregpoloskákkal foglalkoztam, míg (egy negyed évszáTAJVANON TALÁLTÁK
zadra) más múzeumi teendők el nem szólítottak.
Ronkay László és Kun András lepkekutatók 2001 kaA kéregpoloskák legtöbbje a korhadó fák elváló
rácsonyán Tajvan szigetén jártak gyűjtőúton. Nem
kérge alatt él, s gombafonalakat szívogat. Lapos
először és nem utoljára. A sziget élővilága koránttestük ezért előnyös számukra, barnás, sárgás
sem jól ismert. A molylepkék között ráadásul nemmintázatuk révén pedig beolvadnak a fakéreg
csak csemegének számító, érdekes külsejű fajok
színébe. De ne higgyük, hogy mind ugyanolyan!
akadnak, hanem a mezőgazdaságban, erdőgazdaA több mint 2000 leírt faj körében elképesztő
ságban komoly károkat okozó, illetve tömegesen
morfológiai érdekességeket láthatunk – ami perelőforduló, az életközösségekben, táplálékhálózasze zömében „két dimenzióban” alakult ki, mert
tokban jelentős fajok is. Ismerősként keresték fel a
az élőhelyük többet nem enged. Más érdekesTajvani Erdészeti Kutatóintézet állomását, amely
ségekkel is találkozhatunk. Például ha valaki
2200 méter magasan, egy mély és széles völgyegy fiatal erdei- vagy feketefenyő törzséről
ben épült.
ma Magyarországon lepattint egy darab kérA rovaranyagot, melyet este és éjszaka lámpáget, akár több fahéjszínű, más néven kis kézással fogtak, még éjszaka vagy reggel el kelregpoloskát találhat (Aradus cinnamomeus).
lett rendezni úgy, hogy ép állapotban kerüljön
E faj fejének elülső részén locsolócsőszerűen
majd haza Budapestre. Talán aludtak is valamit,
föltekeredve található a saját testénél hétszer
de nem sokat. Mindenesetre egy ilyen átdolhosszabb szúrósörte, mellyel a fa nedveit szígozott éjszaka után voltak karácsony második A nálunk is közönséges kis
napján, amelyet ismét csak munkával ünne- kéregpoloska (Csiby Mihály vogatja. Az Aradusok viszonylag vastag csápja
festményei)
lehetővé teszi, hogy arra támaszkodva tápászpeltek: az állomás mellett kidőlt tűlevelű óriásfa
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VÁSÁRHELYI TAMÁS

(Fotó: Németh Tamás - Peregovits László)

A

lepkék fajainak zöme
azonban nappal nem
látható. Elbújnak fűcsomóba, gyökerek közé, fakéreg vagy kövek alá; amelyik
pedig szem előtt volna, gyakran
azt sem vesszük észre, mert tökéletesen beleolvad környezetébe. Láttam olyan molyt,
melyről először azt hittem,
hogy egy kis darabka zuzmó,
s elsiklott fölötte a tekintetem,
pedig egy barnára festett ajtón ült. Később ugrott be a kép
képtelensége, hisz ilyen helyen
zuzmó nem nő. Azután már az
is szemet szúrt, hogy egy darabka madárürülék „pottyant” az erkély
Chlonocoris
plafonjára – és arról is kiderült, hogy
multispinosus
molylepke,
amelynek ősei lassanként, az
Madagaszkárról
evolúció évmilliói során egy nem túl elegáns, de biztonságos külsőt vettek föl, mert így nem tűntek
kívánatos csemegének az énekesmadarak, cickányok, ragadozó rovarok szemében. Nagyon nehéz dolga volna az éjjeli
lepkéket, a molyokat kutatónak, ha nem tudná előcsalogatni
e lényeket a rejtekhelyükről, például illatcsapdával (akár egy
málnaszörpbe, esetleg sörbe mártott szivacsdarabka is megteszi) vagy lámpafénnyel.

kodjanak fel, ha véletlenül a hátukra esnének. Érdekes az
egyedfejlődésük néhány mozzanata is: vedlésről vedlésre nő
az összetett szemekben a szemek száma, valamint egyre rövidebb lesz a legelső lárvastádiumokban még leghosszabb 4.
csápíz.
Nekiláttam hát a több alkalommal, több helyszínen öszszegyűjtött tajvani kéregpoloska-anyag feldolgozásának,
s örömmel láttam, hogy erről a nem akármilyen fatörzsről
több faj egyedei kerültek elő. Köztük a nálunk is élő Aradus
nemzetség egy nagy testű (7–8 mm-es) távol-keleti faja, látványos, erős csápjával, ragyogó rücskeivel, oldalsó kinövéseivel, fűrészes vonalú potrohával.
Az egyik tajvani példány kifejlett nőstény volt, amelynek
négy csápíze közül a 4. volt a leghosszabb – mintha fiatal
lárva volna –, ami a távol-keleti Aradus-fajok között egyedülálló. Más bélyegei alapján is új fajnak bizonyult. Leírása
májusban jelent meg, nemzetközi folyóiratban. Az új faj az
Aradus oroszi nevet kapta Orosz András (most már nyugdíjas, önkéntes) kabócakutató munkatársunk tiszteletére, aki
idén májusban töltötte be 80. életévét. Az eredetileg elektromérnök múzeumi kutató a rendszerváltás óta dolgozott
a múzeumban, jó ideje tehát hivatásos rovarászként. Öröm
volt, hogy ezzel is megköszönthettük.

Aradus oroszi

ÁLLATKERT
150 ÉV – 150 TÖRTÉNET
150. születésnapjára különleges albumot jelentetett meg a Budapesti Állatkert. Másfél évszázad fényképeiből,
grafikai anyagaiból válogatva villantják fel a szerzők egy-egy esztendő legérdekesebb történéseit. A főszereplők
természetesen az állatok, de áttekintést kapunk az állatkert építészetéről, kulturális eseményeiről s területének változásairól éppúgy, mint az
ott dolgozó kiváló állatgondozók, orvosok és igazgatók
munkájáról, s legvégül izgalmas időutazást teszünk a
közeljövő Budapesti Állatkertjébe.
(Hanga Zoltán – Persányi Miklós: Állatkert, 150 év – 150
történet, FÁNK–EX-BB Kiadó, 2016. A kötet a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával jelent meg)
A MAGYAR
TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM
ÉVKÖNYVE, 2015
Herman Ottó szerkesztésében 1877ben jelent meg a Természetrajzi Füzetek első száma, mely a most napvilágot
látó évkönyv elődjének tekinthető. A
közel ötszáz oldalas kötetből ízelítőt
kapunk a Magyar Természettudományi Múzeum kutatásaiból és fontosabb
eseményeiből, s egyúttal bepillanthatunk a kiállítások
kulisszatitkaiba is. Külön értéke a könyvnek, hogy cikkei és tanulmányai közérthetők azok számára is, akik
nem mélyedtek el a különféle tudományterületekben.
Nehéz kiemelni bármit is az érdekes írások közül, hisz
nem lehet összehasonlítani az almát a körtével, jelen
esetben a tudománytörténetet, ásványtant, őslénytant, növénytant, állattant és embertant.
(Korsós Zoltán – Csorba Gábor szerk.: Annales Musei
historico-naturalis hungarici 2015, MTM, 2015)

KÉT KÖNYV A
HUCULRÓL
A második nagy világégést
alig néhány hucul ló élte
túl hazánkban. Az ötvenes
évek végén a Budapesti Állatkert akkori igazgatójáé,
Anghi Csabáé volt az érdem,
hogy a maroknyi állományt
összegyűjtötte. Később a huculok az Aggteleki Nemzeti
Parkba kerültek. Mihók Sándor A hucul című könyvében persze nemcsak erről ír, hanem komplexen mutatja
be a fajtát, történetét, tenyésztését és megőrzését. E kötettel egy időben jelent meg Ernst Hackl Az Erdős-Kárpátok hegyi lova című, eredetileg 1938-ban közzétett
munkája, melyből szintén sok érdekességet tudhatunk
meg a manapság egyre kedveltebb lófajtáról.
(Mihók Sándor: A hucul, Mezőgazda Kiadó, 2014;
Ernst Hackl: Az Erdős-Kárpátok hegyi lova, Mezőgazda Kiadó, é. n.)
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Fotó: Bagosi Zoltán
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Schmidt Egon megkongatja a Kert régi
harangját, majd Balog Zoltán miniszter és
Tarlós István főpolgármester a főbejárat
kapuszárnyainak kitárásával jelképesen újra
megnyitja az Állatkertet.

MEGELEVENEDETT TÖRTÉNELEM

I

gencsak meglepődtek azok a mit sem sejtő járókelők, akik
augusztus 9-én a Városligetben sétáltak. Az Állatkert előtt
Deák Ferenc talán épp a kiegyezésről gondolkodott, az Újvilágból nemrég visszatért, frissen kinevezett direktor, Xántus
János gondterhelten húzta össze szemöldökét, míg Erzsébet
királyné örömmel nyugtázta, hogy Pest egy újabb fontos létesítménnyel gazdagodott. De ott volt mások mellett Rómer
Flóris, Rottenbiller Lipót, báró Eötvös Lóránd és Zichy Antónia grófnő is. Az illusztris névsorból kitűnik, hogy nem akármilyen ünnepség vette kezdetét. Majd ugrottunk 150 évet

A

z első adás 1925. december 1-jén szólalt meg, ám
1924-ben már voltak kísérleti adások. Júniusban épp
az Állatkertben tartottak egy nyilvános bemutatót,
melyen a Csepelről sugárzott adást az itt felállított hangszórókon keresztül hallgathatta az új csoda iránt érdeklődő, de
saját készülékkel még nem rendelkező közönség.
Kezdetben a rádióműsor legfontosabb részét a tőzsdei és
általános hírek, az időjárás és a zene, elsősorban a népzene jelentette, amelyet jórészt élő adásban, majd a lemezjátszó-technika igénybevételével hanglemezről is szolgáltattak.
Hamarosan megindultak a színházi közvetítések, s népszerű
és hálás témaként gyakoriak voltak az állatkerti kapcsolások
is. Eleinte főleg a mai Japánkert területén elhangzó és nagy
népszerűségnek örvendő zeneművek jutottak el a hallgatók-

Az 1000 forint névértékű, állatkölyköket ábrázoló alkalmi bélyegblokkot az Állatkert születésnapja alkalmából
bocsátotta ki a Magyar Posta.

hoz, de innen már egyenes út vezetett az állatok, különösen
az egzotikus fajok szerepeltetéséhez is. Mindez már túlmutatott az „önmagát felkínáló hálás témán”. Fontos volt az ismeretek megosztása, hisz a kor kultúrpolitikusai elsődlegesen
az oktatási-népnevelési szempontokat tartották szem előtt…
Az itt bemutatott felvételek időutazásban részesítik a kedves
olvasót. Elég, ha felidézzük az oroszlános-tigrises adás dátumát: 1929. június 8. Ez alkalommal 13 mikrofonnal látogattak
el az Állatkertbe, hogy annak illusztris lakóit bemutassák a
hallgatóknak. Ma már feledésbe merült nevek, foglalkozások,
berendezések láthatók a képeken. Láthatjuk K. Halász Gyulát,
aki a Stúdió szerkesztőjeként főszerepet vállalt a Kert lakóinak
bemutatásában; itt épp egy tigrist próbál szóra bírni a magyar gyártmányú, ugyanakkor határainkon túl is ismert és
elfogadott mikrofon jóvoltából. A riporter segítője az „Altiszt”,
aki a Posta alkalmazottja, s mint ilyen, az összes titokzatos és
félelmetes vezeték, doboz, lámpa és mikrofon ismerője, ura
és parancsolója (nélküle elképzelhetetlen volt a riport megvalósítása). Ugyanez a mikrofon feltűnik az állatok királyának
máig ismert, hajdani barlang-környezetében is. A nyitó képen pedig egy „vízilós interjú” látható, 1930-ból.

– 1866-ból 2016-ba –, s a korhű
jelmezekben felvonuló hajdani
nagyságok elvegyültek korunk
díszvendégei között.
Megkezdődött a hivatalos jubileumi ünnepség. Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere,
Tarlós István, Budapest főpolgármestere, Thomas Kauffels, az Európai Állatkertek és Akváriumok
Szövetségének (EAZA) elnöke, valamint Schmidt Egon Kossuth-díjas író, ornitológus elevenítette fel
az elmúlt 150 év történetét, s mélA Magyar Nemzeti Bank
tatta a Kert jelenlegi munkáját és
10 000 és 2 000 forintos
címletű jubileumi
terveit. Persányi Miklós főigazgató
– aki miniszteri biztosként augusz- emlékérméket bocsátott ki.
tus 15-től felügyeli a Liget-projekt
kert- és tájépítészeti beruházásait –, megköszönve a jókívánságokat, az Állatkert hajdani és jelenlegi szerepéről szólt.
Az esemény a Varázshegyben folytatódott,
ahol Szemadám György képzőművész, író
– maga is egykori állatgondozó – saját élményeit felelevenítve mutatta be a jeles alkalomra kiadott „ÁLLATKERT 150 év – 150
történet” című albumot.
A nagyközönséget egész nap fergeteges
műsorok, játékok, érdekes beszélgetések, és
persze közel ezer állatfaj várta az Állatkert
különböző pontjain.
KOVÁCS ZSOLT

SZIMPÓZIUM AZ ÁLLATKERTEK JÖVŐJÉRŐL
A 150 éves jubileumhoz kapcsolódó szakmai rendezvényen, amely előadásokból, illetve egy hortobágyi kirándulásból állt,
mintegy harminc állatkerti szakember vett részt Európa tizenhárom országából és Izraelből. A meghívottak az állatkertek
szerepéről, fontosságáról és jövőjéről tanácskoztak. Saját állatkertjük példája alapján felvázolták azokat a lehetséges utakat,
amelyeket a különböző költségvetésű, kultúrájú, méretű és fajgazdagságú állatkerteknek érdemes részben vagy egészében
követniük. Valamennyi szakember elismeréssel szólt a Budapesti Állatkert munkájáról.

SZŰCS LÁSZLÓ
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komoly májkárosító hatásuk van, így a velük táplált madarak
csak ritkán élték meg a negyedik életévüket, holott egy jól
tartott kanári akár 10-15 évig is elélhet. Szerencsére az utóbbi
esztendőkben már több olyan színezőkészítmény került forgalomba, melynek használata semmiféle egészségügyi kockázattal sem jár.

TÖBB MINT FÉL ÉVEZREDE DÍSZMADÁR

A KANÁRI DIADALÚTJA

ETIKUS-E A GÖRBE HÁT?

A madárbarátok körében köztudott, hogy az 1400-as évek végén a Kanári-szigetekről a spanyolok
importálták kontinensünkre az első kanárikat. A spanyolok majd két évszázadig monopolhelyzetben
voltak, mígnem egy madarakat szállító hajó Elba szigeténél hajótörést szenvedett. A madarak egy
része kiszabadult, s a szigeten oly kedvező életfeltételeket talált, hogy rövidesen stabil állományuk
alakult ki. Így, immár olasz közvetítéssel, elterjedhetett a faj Európában, s megkezdődhetett e
pintyféle háziasítása is.
pompáznak, ám kétségkívül leggyakoribbak a meleg sárga
színűek – vagyis a kanárisárgák. Testhosszuk is igen változó, 10-től 22 centiméterig terjedhet. Egyes fajtákat énekművészetük csiszolásával alakítottak ki, így ismeretesek a már
említett rollerek és az élesen, hangosan fütyülő csapperek.
A kanáritenyésztés kezdetén a madarak legfontosabb értéke az énekük volt, a tenyésztők csak később kezdték el
színre szelektálni őket. A vad kanári génállománya miatt a
narancssárga és a piros szín hosszú évtizedeken keresztül
elérhetetlen vágya volt a díszmadarászoknak. Ezért két utat
választhattak a hőn áhított cél eléréséért: vagy a dél-amerikai dekoratív, piros színezetű tűzpinttyel kereszteztek sötétsárga kanári tojókat, majd az így kikelt hibrideket újra tűzpinttyel állították párba, vagy a sárgás egyedeket különféle
színezékkel táplálták. Eleinte pirospaprikát vagy őrölt tengeri
rákot kevertek főtt tojássárgájába, később – néhány évtizede – megjelentek a különféle mesterségesen előállított színezékek is. Ezek némelyikéről azonban hamar kiderült, hogy

A vadon élő kanárimadár alig hasonlít
a háziasított formára.

KÖNNYEN TARTHATÓ

A

MIBŐL LETT A PIROS KANÁRI?
A vadon élő kanárik nemigen emlékeztetnek őseikre. A vad
kanári színezete ugyanis lényegében olajzöld, tollainak közepe hosszanti sötétbarna sávokkal tűzdelt. Ebből a jelentéktelen színezetű állatból több tucat fajtát tenyésztettek ki az évszázadok során, melyek a fehértől a feketéig igen sok színben
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zt azonban még hazánkban is kevesen tudják, hogy
mi, magyarok is kimagasló eredményeket értünk el a
kanáritenyésztésben. A hazai kanáritenyésztés egyik
aranykora az 1930-as évekre tehető, amikor is a magyar nemeskanári a világ egyik legkeresettebb díszmadarának számított, mely lényegében a hagyományos roller kanárinak
(gurgulázó, csendes, lágy énekű) nálunk kialakult típusa volt.
Ám a mai tenyésztők sem panaszkodhatnak, hisz a roller kanári tenyésztésében újra a világ élvonalába tartozunk: az elmúlt díszmadár-világbajnokságokon a honi tenyésztésű roller kanárik rendre kimagasló eredményeket értek el.

De ennek a kis énekesmadárnak nemcsak az énekét és a színét, hanem a formáját is szerették volna megváltoztatni. Az
erőfeszítések e téren is sikerrel jártak: ma már az alakkanárik között akadnak sima fejűek és búbosak, nyurgák és golyó
alakúak, egyenes hátúak és szinte szánalmat keltően görbék,
néha csupasz combokkal vagy nyakkal. Ez utóbbiakra azonban nem egy országban az állatvédő szervezetek is felfigyeltek. Valóban elgondolkodtató, etikus-e az olyan állatok tenyésztése, melyeknél nemcsak a párosodás és a fiókanevelés,
hanem a táplálkozás is nehézségekbe ütközik. Ma már nem
egy fajtánál eltűnt a kotlási és fiókanevelési ösztön, ezeket
jellemzően dajkamadarak igénybevételével szaporítják, sőt
az utóbbi években egyre gyakoribb az is, hogy egy-egy kiválónak értékelt, de párzásra képtelen vérvonalat mesterséges
megtermékenyítéssel tudnak csak fenntartani.
Pedig a kanári azért is közkedvelt, mert a
természetes értékeit még őrző tojó fészekkosárba rakja tojásait, nem odúba,
mint a legtöbb díszmadár, így a fiókanevelés csodája a szemünk előtt
játszódik le. Ez a gyerekek számára is életre szóló élményt jelenthet. Ám a háziasszonyok szempontjából is előnyös e madárka, hiszen
közel sem szemetel annyit, mint például a
papagájok, s úgynevezett púdertolla sincs,
így nem rakódik fehér por a kalitka környékére. Ám a kanári sosem lesz olyan
szelíd, mint a legtöbb, kézhez szoktatott
papagáj. Ritkán azonban előfordul, hogy
ha elárvult fészekaljat nevelünk föl, a
madarak felnőttkorukban is annyira szelídek maradnak, hogy szívesen szállnak
gazdáik kezére.

legalább 25 százaléka legyen repce. Hetente egyszer-kétszer
kevés almával, tyúkhúrral, salátával, főtt reszelt tojás és sárgarépa keverékével tegyük változatosabbá madarunk étrendjét.
Csíráztatott magvakkal is kedveskedhetünk neki, ez esetben
nincs szüksége különféle vitaminkészítményekre.
Természetesen a kanárik tartásánál is alapszabály, hogy
megfelelő méretű helyre van szükségük. A magányos énekes hímet se tartsuk 40x30x30 centisnél kisebb kalitkában!
Legjobbak a téglatest formájú kalitok. A henger, a pagoda stb.
alakúakban nem érzi jól magát a madár (nem beszélve arról,
hogy ilyenben már tilos is tartani). Fontos, hogy a kaliton két
ajtó legyen. Az egyikre időnként akasszunk fürdetőt: madarunk gyakran és örömmel fogja használni, különösen nagy
melegben, mivel a kanárinak nagy a fürdésigénye. Fontos
még, hogy a kalitkában legyen két, azonos magasságban lévő
ülőrúd is, mivel tollas kedvencünk legszívesebben vízszintesen mozog. Legjobb, ha a kalitot a lakás világos, huzatmentes
helyén, egy-másfél méteres magasságban helyezzük el.
Alomnak apró szemű folyami sódert vagy a kereskedelemben kapható, nem illatosított macskaalmot használjunk. Még
a pormentes faforgács sem rossz, arra azonban ügyeljünk,
hogy madaraink számára egy tálkában ilyenkor is legyen
sóder, mely az emésztéshez feltétlenül szükséges.
Ha nem kívánunk kanáritenyésztéssel foglalkozni, legjobb, ha egy magányos hím tartására vállalkozunk.
Amennyiben viszont a fiókanevelés örömeiben is szeretnénk részesülni, kezdetben egy
könnyen tenyészthető fajtából szerezzünk
be egy párat. Évente azonban csak két-három költést engedélyezzünk, így lesznek
madaraink hosszú időn keresztül tenyésztésben tarthatók.
A kanári hímek minden
előképzettség nélkül
remek kis énekesek,
kellemes
társsá válnak
a lakásban.

Hazánkban a XIX. század második felében honosodott meg a kanáritenyésztés. Leginkább a német
ajkú lakosság körében terjedt el, s 1900 táján már oly
nagy társadalmi kedveltségnek örvendett, hogy rajongói
több országos szervezetet is alapítottak. A világháborúk és
a nagy gazdasági válság (1929–33) komoly károkat okozott,
így a XX. század derekán már csak egy legyengült töredékállomány élt az országban. A’70-es, ’80-as években, főként az
NDK-ból és Csehszlovákiából érkezett tenyészállatok hatására, újra megindult a fejlődés, de a rendszerváltás mindezt
derékba törte. Ám amikor a madárinfluenza és az ornitózis
(régies nevén papagájkór) okozta hisztéria miatt a papagájok
népszerűsége a mélypontra zuhant, egyre többen kezdtek
nálunk újból kanáritenyésztésbe, s importáltak jó minőségű
példányokat Európa számos országából.
Mindezt nemcsak a nyitott határok segítették elő, hanem az
is, hogy a kanári tartása az egyre vékonyabb pénztárcájú állatbarátok számára sem jelentett komolyabb megterhelést. A
kanári legtöbb fajtája akár fűtetlen helyen is teleltethető. (Igaz,
különösen a hímeket jobb enyhén fűtött helyen tartani.) Táplálásukra tökéletesen megfelel a kanári-magkeverék, melynek

Ám amennyiben énekversenyre
szeretnénk velük benevezni,
komolyabb felkészülési időszakon kell átesniük; ilyenkor
madaraikat a tenyésztők különféle „receptek” szerint tréningezik, melyek nemritkán féltve őrzött
szakmai titkoknak számítanak.
DR. TÓTH ZSIGMOND
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